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САВРЕМЕНИ БЕЖИЧНИ ЧОВЕК 

 

 

Индриди Харалдсон је био савремени бежични човек – 

човек слободних руку. Људи као он се нису служили 

кабловима и водовима, који се заправо тако више нису 

ни звали. „Каблови“ су преименовани у „окове“, а стари 

уређаји у „гомиле“, „терете“ или „бремена“. Сећајући се 

гомила и бремена, људи су сматрали да су срећни: „У 

стара времена“, говорили би неки, „били смо робови 

каблова, били смо као ланцима везани за радне сто-

лице, удаљени од птичјег пева и сунчеве светлости“. Но, 

то је била давна прошлост. Кад су јапији на улици раз-

говарали сами са собом и механички саопштавали 

индексе, нико их није сматрао лудацима – вероватно су 

разговарали о послу с одсутном муштеријом. Сабран 

мушкарац који је седео на обали реке и, по свему су-

дећи, радио Милерове гимнастичке вежбе могао је да 

буде инжењер који пројектује мост. А жељу жене да 

купи квоту црног бакалара од две тоне могли су да пре-

чују људи који су се око ње сунчали. Кад би младић пе-

вушио чудну песму у аутобусу и климао главом, није 

било извесно да је патио од тешког облика аутизма – 

вероватно је слушао невидљиви радио. Ако је ко поја-

чано дахтао или добио ерекцију на неодговарајућем 

месту и у неодговарајућем тренутку, вероватно му је 

видни живац непрекидно био прикључен на тврди пор-

нић или је такав неко био спојен с линијом за телефон-

ски секс. Није било краја изопачењима која су прола-

зила кроз главе људи што су непрекидно били прикљу-

чени, али, наравно, није им било могуће забранити да 

главе пуне опсценостима, насиљем и простаклуцима. 
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Да јесте, једнако лако би се могло забранити и само 

мишљење. 

На успутно питање: „Колико је сати?“ и на успутни 

одговор: „Пола десет“, пролазник је – чак и кад на ви-

дику није било никог – могао да узврати: „Хвала, али 

нисам тебе питао“. 

Углавном – није се исплаћивало одговарати непоз-

натим људима. Могло се десити да човек буде на 

сметњи. 

Индриди Харалдсон је био савремени бежични чо-

век и, стога, нико просечан није могао да примети 

скреће ли с ума. Кад је на улици разговарао сам са со-

бом, с друге стране линије могао је да се налази неко 

други. Ако се непрестано смејао, чинио је то можда из 

истог разлога, или је слушао комичну емисију на ра-

дију, на сочиву гледао скеч или забавни филм. Није, у 

ствари, могло да се утврди шта се дешава у његовој 

глави, иако се у њој није морало дешавати ништа не-

нормално. Ако је трчао низ улицу и викао: „Ближи се 

смак света! Ближи се смак света!“, већина би констато-

вала да се у радијском квизу такмичи за бесплатан хам-

бургер. Када се седам пута го пењао и силазио покрет-

ним степеницама у тржном центру Крингла, могао је да 

уследи исти закључак: да се награда вероватно нуди 

сваком ко се седам пута го попне и сиђе покретним сте-

пеницама. Било је тешко рећи какву награду приже-

љкује јер је био наг и јер су људи, на основу фризуре, 

година и телесне грађе, могли само да нагађају којој 

циљној групи припада. Индриди је био витак и блед и 

по телу је имао проређене тамне длаке; коса му је била 

светла, разбарушена и неочешљана тако да није при-

падао циљној групи радио-станице за здрав живот која 

је рекламирала фитнес, спортске аутомобиле, фарбање 

косе и соларијуме. Није имао тетоважу, а ни пирсинг – 
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ни у усни, ни на обрви, на челу ни препуцијуму – па 

није припадао ни циљној групи необавезне станице 

која је емитовала обраде рок и панк песама и рекламе 

за пресно пиво, домаћу брљу и цигарете без филтера. 

Био је го и разбарушен и свакако није припадао нијед-

ној од сређенијих циљних група. Можда је био уметник 

перформанса. Уметници су увек изводили неки пер-

форманс. Можда је, као студент Академије драмских у-

метности, за тачку на покретним степеницама добио 

три поена на курсу перформанса. А, наравно, могао је 

да припада и каквој изолованој, реткој циљној групи. 

Таквих је било много, мада се обично ишло к томе да 

људи буду усмерени у општије области како би се до 

њих допрло уз мањи трошак. 

Ничег неприродног није било ако би Индриди изне-

нада на неког залајао: 

„ЛЕЕЕДЕНО СЛАААДНО ПИИИВО! ЛЕЕЕДЕНО СЛАААДНО 

ПИИИВО!!!“, ни кад би то урлао десет секунди тако да ни 

његове очи ни његово тело нису пратили речи које је 

извикивао. Разлог таквом понашању био је једноста-

ван: рекламе које су му преношене непосредно су се по-

везивале с центром за говор у његовом мозгу. „ЛЕЕЕ-

ДЕНО СЛАААДНО ПИИИВО!!!!“ Мора, онда, да је био 

рекламни извикивач, или само извикивач, како су их 

обично звали! Био је вероватно у довољној беспарици 

па га није било могуће сврстати ни у једну од најброј-

нијих циљних група; није било исплативо рекламе 

слати њему самом. Међутим, јесте било могуће кроз 

њега упућивати рекламе другима тако што би се оне по-

везале с центром за говор у његовом мозгу, а његова 

уста бивала су коришћена као својеврстан звучник. 

Људи који су пролазили поред извикивача могли су да 

очекују оваква обавештења: 

– ЛЕЕЕДЕНО СЛАААДНО ПИИИВО! 
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Такав начин рекламирања показао се успешнијим 

од уобичајених подсетника истакнутих на рекламним 

паноима или одашиљаних преко радија. Зато је Ин-

дриди умео да повикне кад би наишао на човека који се 

упутио на паркиралиште: 

– ЗАВЕЖИ ПОЈАС! ОПРЕЗНО ВОЗИ! 

Сваког ко је пребрзо возио без појаса хапсила је по-

лиција, а за казну је морао да плати и слуша две хи-

љаде конструктивних подсетника из уста рекламних 

извикивача. То је можда била и најбоља особина нове 

технологије: могла је да послужи за унапређивање 

друштва. 

– „ЉУБИ БЛИЖЊЕГ СВОГ!“ – затрештало би свако 

пола сата из уста каквог сумњивог лика. „Рехабилито-

вани убица“ – тачно би констатовао Индриди и обишао 

га у луку. Затвореници су могли раније да изађу на сло-

боду ако би пристали да се баве извикивањем за рачун 

добротворних или верских организација. 

Но, нису сви извикивачи били декинтирани скроз-

наскроз. Многи су жицкали попуст или повластицу, а 

неки су се бавили рекламним телалисањем само прва 

три месеца у години док не отплате најновији апгрејд 

за свој бежични оперативни систем. Ко на надоградњу 

система не би пристајао, наилазио би на потешкоће у 

послу и комуникацији. Бежични кућни апарати и ауто-

матски отварачи врата препознавали су само најновији 

систем, а то је важило и за најновије типове аутомо-

била. Они нису аутоматски успоравали кад би неко са 

старим системом прелазио улицу па је човеку преоста-

јало једино да петама даде ветра. 

Кад би прилазио групи младића, Индриди би знао 

да извикне: 
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– СТРАВА ЦИПЕЛЕ! БАШ КУЛ ОД ТЕБЕ ШТО СИ КУПИО 

ТАКВЕ СТРАВА ЦИПЕЛЕ! 

Потпуно нова стратегија почивала је на начелу да 

се људима допусти да прво нешто купе па да због тога 

добију комплимент. Тиме се – чинило се – учвршћивао 

њихов образац понашања, а производи су у моду дола-

зили раније. 

Рекламе су понекад биле апсурдне: састојале су се 

можда од свега једне речи, пароле или фразе непове-

зане с било каквим производом. Тад су вероватно биле 

саставни део дугорочније кампање, тзв. кампање за го-

лицање маште, због које је народ надуго и нашироко 

разбијао главу. Спуштајући се низ Лејгавегур, главну 

рејкјавичку шопинг улицу, човек је, на пример, могао 

да наиђе на старицу која би из чиста мира рекла: 

– ГИПКОСТ! 

Нешто ниже ње стајао је младић из чијих би се уста 

зачуло: 

– ДИНАМИЧНОСТ! 

И, чак кад би се човек окренуо на пети и наумио 

улицом Квервисгата, с прозора једног стана у подруму 

могла се чути шапатом изговорена реч: 

– ПОУЗДАНОСТ! 

Док се на крају неко не би стуштио бициклом низ 

улицу Клапарстигур уз повике: 

– ФООООРД! ФОРД! 

Такве кампање увек су погађале у мету и није било 

начина да им се умакне. Све је било срачунато с пре-

цизношћу од пола центиметра: обавештење је савр-

шено било скројено за циљну групу примаоца, а он је 

био одређен до најбаналније своје ексцентричности. 

Систем извикивача био је делотворан, једноставан и 
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пријатан. Обичан човек могао је за мале паре да поручи 

извикивача ако је, на пример, било потребно подсетити 

га на нешто. 

– Имате састанак с министром у три после подне, не 

заборавите на годишњицу венчања! 

Новодосељени у град волели су да поруче једног 

или два извикивача да би имали с киме да се поздрав-

љају на улици или да заподену разговор. 

– Добар дан, Гвудмундуре, баш лепо време данас! 

Већи град зато више не би деловао тако хладно и 

одбојно. Дошљаци са села, који су волели да их јутром 

буди кукурикање, могли су од комшије да затраже да 

закукуриче у шест ујутру ако би им се посрећило толико 

да живе у близини каквог извикивача. 

– Кукурику! Време је за буђење! 

Многим предузетницима било је важно да од раног 

јутра слушају поруке охрабрења: 

– Најбољи сте! – казала би чистачица. 

– Нико не може да вас заустави, Бјарки! – поручи-

вао би претворни домар. 

– Данас добро изгледате! – напоменуо би таксиста. 

– Данас је дан за победу! 

Пролазници су могли да рачунају са свим и свачим 

кад су у питању били слободни људи тако да нико није 

обраћао пажњу на Индридија док је седео у кафићу и 

плакао. Ридао је он у ћошку, на сав глас, но мало коме 

је падало на памет да га упита шта му је. Вероватно се 

његова циљна група те недеље бавила грчком трагеди-

јом. Најлакше је било претпоставити тако нешто. Но, 

разуме се, Индриди је могао да буде и рекламна замка. 

– Због чега плачеш? 
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– Тако бих радо једну хонду; то су тако добра кола, 

а ове недеље имају баш сјајну понуду. 

Рекламне замке циљале су много више од извики-

вача: нису изнајмљивале само своје центре за говор већ 

и примитивне биолошке и емоционалне реакције. Тај 

метод, додуше, још није био доведен до техничког савр-

шенства тако да каткад замке данима нису успевале да 

престану да се смеју или плачу. Наравно, ни на кога 

није вршен притисак да буде замка, да се смеје, да 

плаче, или да се на улици упишки у гаће и жени с упла-

каним новорођенчетом каже: 

– Сад би ми добро дошле 100% упијајуће пампер-

сице! 

Многи су, ипак, попуштали пред наговарањем и 

постајали замке јер је изнајмљивањем сопствених осе-

ћања могло да се заради десетоструко више него по-

моћу конвенционалног повезивања с центром за говор. 

Дешавало се да су замке имале знатну рекламну моћ, 

поготово ако би им било допуштено да се чудно пона-

шају, на пример, да се упишке у гаће и цмиздре као 

мало дете. 

Кад је на сцену ступио савремени бежични, непре-

кидно прикључени, човек – са својим сочивом и невид-

љивим слушалицама – срушена је главнина граница. 

Никад се заправо није могло знати докле допире 

рекламна моћ неке компаније. Ако би Индриди срео 

старог школског друга на јавном месту, није био сигу-

ран да ли га је овај управо „услужио“ као муштерију. 

Краћи разговор с њим (који би, кад човек уназад 

погледа, почињао поздравом: „Здраво, Индриди, 

изволи, шта желиш?“) обично се завршавао истим 

репликама: 

– Изгледа да ће киша, боље да палим! 
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– Па шта! Мени није фрка, видиш како је диван мој 

кишобран. Могу ли и теби да понудим један овакав 

фини кишобран? 

– Не, хвала. Могло би да загрми. 

– Нема везе! Имам врхунско осигурање код 

LoveLife-а. Кишобран сам добио на поклон кад сам се 

осигурао. 

Било је јасно да је стари школски друг био органи-

зам домаћин на тајном задатку и да је једини циљ 

разговора била продаја кишобрана или осигурања. 

Предмет разговора био је неважан: понуда је деловала 

као магнет, црна рупа или сливник судопере, и сваки 

разговор био је осуђен да истекне у тај одвод. 

Породица: 

– Како ти је мама? 

– Добро се држи, има одлично животно код 

LoveLife-а... 

Култура: 

– Како су ти се свиделе песме Јоунаса Хадлгрим-

сона? 

– Питам се какво је животно осигурање било у 19. 

веку? У то време још није био основан LoveLife... 

Спорт: 

– Добра она утакмица јуче! 

– Да, само онај Феликс, несрећник, покида укрш-

тене лигаменте колена; баш се питам је ли осигуран за 

такву повреду? Распитаћу се о њему у LoveLife-у. И ти 

си осигуран код њих, зар не? 

Организма домаћина на тајном задатку било је 

тешко разликовати од остатка света. Стога човек није 

увек знао коме може да верује и коме може да се повери. 

Домаћин је могао да буде било ко, чак и неко од 



 32 

најближих пријатеља. За разлику од рекламних изви-

кивача и замки, организми домаћини на тајном за-

датку бавили су се рекламирањем јер су то сами хтели. 

Добар домаћин није дозвољавао да га разобличе и ре-

довно је мењао робне марке које је рекламирао. Неки се 

нису директно бавили продајом, већ су само правили 

рекламу и креирали расположење. 

– Препоручујем овај филм, стварно је закон! Него, 

да ти набавим карту? 

Организми домаћини на тајном задатку понекад су 

радили и као шпијуни. Слали су извештаје ÍSTAR-у (Сек-

тору за имиџ, маркетинг и односе с јавношћу LoveStar-

овог Одељења за креирање расположења). У ÍSTAR-овој 

канцеларији било је запослено тек неколико руководи-

лаца – остатак су чинили савремени бежични људи 

који су били раштркани по целом свету и који су све 

информације преузимали из једне базе података на 

Свалбарду. 

ÍSTAR је лако могао да прикупља најосновније 

информације о културној потрошњи, гледању телеви-

зије, слушању радија, рачунима за храну, музичким у-

кусима, свакодневном одласку на посао и повратку с по-

сла, главним областима интересовања и јавном мњењу, 

но увек су добро долазиле и подробније информације. 

Организми домаћини и шпијуни су током спровођења 

анкета о имиџу скретали разговоре на интересе фирме, 

а ÍSTAR-ови стручњаци пратили су их као муве на зиду. 

Разговор међу пријатељима о љубави, смрти, Богу или 

пријатељству знао је да се окрене за сто осамдесет сте-

пени ако би шпијун као из ведра неба упитао: „Шта 

мислиш, има ли тај политичар укуса за кравате? А шта 

мислиш о његовим ставовима? Симпатишеш ли их? Се-

ћаш ли се колико је цивила убијено пре осам година? 

Где су убијени? Да ли би поднео већу погибију да више 
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слушаш вести из света поп-музике? Вођа има слатку 

мацу која се зове Моли. Је ли ти он сад симпатичнији? 

А шта мислиш о лицима с инвалидитетом? Забављају 

ли те? Да ли би прихватио да живиш лошије ако би то 

значило боље услуге за њих? И – шта у ствари мислиш 

о Мадони?“ 

Тог дана док се враћао кући, Индриди ни од кога 

није чуо ведар поздрав: „Добар дан, Индриди! Данас 

добро изгледаш!“ јер такав луксуз себи није могао да 

приушти. На путу уз друм Ровабајр почео је да пева 

„Мајску звезду“, првомајске стихове нобеловца Халдо-

ура Лакснеса. У том тренутку придружили су му се и 

сви градски извикивачи – био је то део промотивне кам-

пање за међународну музичку иницијативу наредне 

недеље. Песма је одјекивала градом, но тешко се могло 

рећи ко је певао добровољно. Рекламно извикивање 

није било на гласу као префињено занимање па би се 

многи срећног израза на лицу претварали да певају 

добре воље. У очима већине пролазника Индриди је био 

живахна и безбрижна реклама. Њихова сочива прика-

зивала су ноте које су струјале из његове главе, заједно 

с текстом који је радосно лебдео ваздухом: 

– Певај и удри бригу на весеље! Међународна не-

деља певања почиње у понедељак! 

По завршетку песме Индриди је морао да суспреже 

сузе. Нешто невероватно чудно било се узјогунило у ње-

говој глави, али је изгубио нит чим су кренули први то-

нови „Мајске звезде“. Живот му је ишао у мајчину и све 

се окренуло наглавачке – а само пре коју недељу живот 

му је био сладак као јагода, а љубав златна као мед. Но, 

више није био сигуран да ће га, кад дође кући, чекати 

његова једина љубав. 

  


