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ОБЗОРЈЕ ПРОТКАНО ХЛОРОФИЛОМ

У видном пољу све обучено у пролећни кошмар 
шумско жбунастог зеленог хаоса усред огромне равни
це, а толико је удаљено од градске шизофреније или се
оске смирености, да подсећа на еденске вртове. Јер, на
около се распростире негована шума огромних, праста
рих храстова, букви и јасена, са деблима за обухват 
двоје људи. Мало ближе је група стидљивих лески, а ве
ома близу, и са стране коју готово нико не запажа, шири 
се запањујуће бујан грм јоргована. Управо је у цвету, па 
букти хлорофилом и љубичастим тоновима цвасти. Још 
се у правцу широког, из самог хоризонта извученог ка
нала, правог као стрела, препознаје уредно подшишан 
ред лигуструма, група украсних јела, рунделе са цвећем 
и уредан приступни пут који удара у чело пространог 
једноспратног дома. Прочеље дома је покривено бујним 
пузавицама, савршено се уклапајући у општи потоп зе
ленилом. Колонада на његовом улазу је кичерајски гло
мазна, а прозори поткровља лако искошени. 

Наизглед бесмислица: расцветали јоргован који у 
ноздрве уноси задах органског отпада? Упућује ли он 
то случајне пролазнике на знаке умирања, сугерирајући 
својом одвратношћу оно профано, memento mori? По
гледом пратећи искру светлосног зрака иза грма, кога 
редовно испраћа мајушни трачак дима, стасити чова упа 



6

дљиве физиономије, лежерне одеће и смирених покре та, 
каже своме вечитом пратиоцу у шетњама по бесмислу 
људског трајања: „У извесним годинама, независно од 
других околности, живот губи и последњи траг оскуд
ног достојанства, кога је икада имао.”

И, наравно, није нимало чудно што он уистину 
шета сам, говори сам са собом и усамљен премишља о 
чудном, за њега крајње узнемиравајућем, склопу зби
вања у пансиону „Недођија”, у коме борави. Пансион 
је, у оптимистичком добу општег процвата, саграђен на 
обали језерца, насталог проширењем стреласто проте
гљеног канала за наводњавање и одводњавање.

„А какав разуман исход се може очекивати када 
притисак година постане неподношљив?” мумла стаси
ти, несигуран у то, препознаје ли то искре и танушне 
трагове дима иза грма јоргована, дима који прозирним 
плавилом закриљује оно што је по природи зелено и 
љубичасто. 

У особи шетача, премда повремено размишља о 
ужасима старости, нема никаквих назнака да је физич
ки оронуо, да споро мисли, отежано говори, да храмље, 
или да га муче органске сметње. Рецимо, да га притиска 
желудачна киселина, жучни напади или томе подоб
не тегобе, након обилатог доручка у пансиону. На до
маку жбунова јоргована млади човек, закорачивши у 
дубину, лицем урања у раскошну цваст опојног мири
са, а истовремено осећа да је нагазио нешто клизаво 
и смрадно. Премда згађен, чини још корак или два па 
избија на уску затрављену чистину. Одвратног ли ми
риса и гротескне слике, помишља са разлогом, када је 
наслутио у шта је то угазио и опазио да на сред среде 
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чистине чучи потпуно го човек, вршећи велику нужду. 
Чова изазива одвратност својим чињењем.. Уз мисију 
пражњења црева пућка дебелу цигару, а са времена на 
време кресне упаљач у левој руци и одмах га угаси. А 
цео призор, тихано зујкајући, аутоматски снима мајуш
на „Никон” камера, постављена на троножац. Сероњи 
је одећа уредно одложена и виси на гранама јоргована.

Очи њих двојице се учас сусретоше, па шетач иска
за упит, са хладном обзирношћу човека који има разу
мевања за све могуће екстраваганције:

„Опстипација? Делују ли природни фактори?”
Упитани не испољи нимало скањерања пред уље

зом. Напротив, готово да се озари, смешком испуни 
лице, потом једном руком кресну упаљач, остави пла
мен да за тренутак гори, па се, преко цигаре, брбљиво 
огласи храпавим гласом особе, алкохолом и дуваном 
нагорелог грла.

„Срање је у овој култури мој лични хералдички 
знак и веома драматичан чин! А „Ронсон!” махну руком 
са упаљачем у њој. „Ронсон” сам јутрос купио по висо
кој цени од неког шпекуланта, који ми је гарантовао да 
може без грешке да кресне најмање десет хиљада пута. 
Сада проверавам...”

„До десет хиљада?”
„Разуме се!”
„До десет хиљада?” понови изненађено уљез у се

роњину интиму.
„Тражио сам гаранцију, јер не подносим да ме људи 

варају!” објасни сероња.
„А чему камера? Снимак служи као траг ваше ег

зистенције у времену, или је намењен као посланица 
вољеној?”
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„Ама не господине! Никако! Спремам уметнички 
перформанс са темом „Опструкција цивилизације!” 
Схватате: не користим тековине технолошког напретка 
попут веце шоље, водокотлића, тоалет папира, већ се 
враћам природи!”

Дошљак начини неодређену гримасу, која је могла 
да значи: „Баш сереш, будало! Какав перформанс, каква 
бесмислица!” па се, уз извињење зарад продора у госпо
динову интиму, окрену да оде. Призор га нимало није 
привлачио, а смрад који је избијао из продуката утробе 
чучавца још мање. 

„Пазите где стајете, господине! Ја ту често...” упо
зори га длакави чучавац. „Због аутентичности чина 
снимам га из различитих углова! И, верујте, долазим до 
изванредних израза свога ја...”

„Господине, закаснили сте са упозорењем”, гадљиво 
одврати шетач.

„Ви сте нови у пансиону? Можемо касније на чашу 
пића! Предлажем да отворимо дијалог на тему дезинте
грације културе”, чу за собом крештав, нешто појачан 
тон, као да сероња искрено жели да склопи пријатељ
ство са сведоком његових мучних напора, да оплемени 
новомиленијску културу оригиналним уметничким из
разом. 

Млади човек не одговори. У тај час је већ разми
шљао о чудним местима, и још чуднијим околностима, 
под којима може доћи до упознавања са незнанцима, 
па и до склапања пријатељстава. Овај сусрет заиста са
држи анегдотски моменат, иако не и за причу пред да
мама! Тек му однегде искрсну упит: чему се тај длакави 
типус потпуно разголитио због обичног срања? Није ли 
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то некакав нудистички церемонијал, каква енигматска 
мантра или само начин најпотпунијег обожавања себе 
у свим условима? У сваком случају, масовно би деловао 
утешитељски или подстицајно на паћенике и знатно 
померио естетске критерије на прелазу у нови милениј. 

Оставивши дугим кораком иза себе јорговане оту
ђеног мириса, млади човек уочљивог стаса скрену на 
летњи пут, оивичен, са једне стране храстовима, са дру
ге бескрајном пустаром. Лагахно зујкање га упозори 
да га, високо на небу, следи јато птица злослутница са 
смртоносним товаром, очима једва доступним на да
лекој и ведрој калоти небесвода. Зуј им је уједначенији 
од зуја пчела, помисли крајње хладнокрвно, па настави 
да корача настојећи да, повлачењем ципеле кроз влаж
ну траву, обрише малочас налепљене органске отпатке 
незнанца.

Одмакну далеко, готово до уставе, која служи и као 
мост преко канала, а да никога није срео. Ни човека, ни 
зверку, ни љубав давно жељену.



10

ЦРНО ВИНО ЗА ДВОЈИЦУ

Привлачно уређен прилаз пансиону „Недођија” 
подсећа на раскош медитеранске флоре, а сам објект 
нуди компилацију грађевинских ремек дела различитих 
епоха: коринтске капителе, овале прозора попут оних 
на католичким храмовима, витраже налик на украсе у 
општинским кућама грађеним у Аустроугарској монар
хији, а још је обесмишљен скулптурама авангардних 
уметника. Комплекс обележава још много тога лише
ног хармоније и одбојног за естете опијене класиком 
или обожаваоце хаотичности авангарде. Или је све то 
продукт крајњег аматеризма, или екстремног авангар
дизма? Одбљесак мансардних прозора са кровне косине 
заварава поглед неодређеним сигналима, могуће упуће
ним новобожанским силама. 

Бујно поље трске на обалама канала затвара по
глед на намрешкану воду, па та чињеница појачава 
статичност целокупног призора... Простор иза зграде, 
испреграђен раскошно груписаним зеленилом, управо 
се сучељава са тршчаним зидом на обали канала. Зна
тан део тог простора запрема летња тераса наткриљена 
пространом перголом, обавијеном бујним пузавицама. 
„Спортски комплекс” чине дечије игралиште са мно
штвом трим справа, тереном за боћање и мини голф, 
кошевима и објектима за друге занимације избирљи
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вих бадаваџија. Стаза усмерена ка језерцету завршава 
се дугом дрвеном талпом, која води до чамаца, чамци 
урањају у трску у којој се још крију пецароши, а далеко 
иза тршћака се отвара поглед према селу, чије постојање 
наговештава оронули црквени торањ и сумрачни кро
вови кућа. Све то, изузев комплекса пансиона, изгледа 
као да је, некад давно, доведено до савршенства а потом 
препуштено ерозији времена. 

Како год било, априла 1998. године је пансион по
сећенији но икад, надмашивши и каснојесење најезде 
масе људи на саборе изелица, организоване у невре
ме, на истеку зиме у славу сушених месних производа 
у суседном селу. Под претњама бомбардерских нема
ни, масовно активираних тог пролећа од стране ху
маних демократских сила, у њему су нашле уточиште 
страшљиве младе мајке са децом, уседелице избез
умљене суровостима великог света, пензионери, које 
је дуговечност учинила небрижљиви према танушним 
фондовима пензијског осигурања, конфузни истори
чари деградираног социјализма, несавесни благајници 
друштвених фондова, избегли замке истражних органа, 
па чак и музички уредник једне телевизијске куће, зау
вечни страдалник од маније гоњења. Због погодне ло
кације, удаљене од свега што има капитално значење за 
„ширу заједницу”, у пансиону би потражили уточиште 
и други часни представници различито профилисаних 
представника неисцрпне људске врсте, али ограничени 
смештајни капацитети су ту могућност једноставно иг
норисали...

Око поднева, за то доба године, неочекивано јарко 
осунчаног дана, већ виђени стасити чова упадљиве фи
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зиономије, лежерне одеће и до безбрижности смирених 
покрета, заузео је место за пространим баром. Бармен, 
младић уска лица и извитоперених ушију, са ватрено 
вриштавом фризуром попут петлове кресте, дочека га 
упитом:

„Како сте господине Братко? Да ли вам је пријала 
шетња?” и не дочекавши одговор, послужи га пивом. 
„Академик, господин Чубра се распитивао за вас!” из
небуха саопшти.

„Драконе, паклена невољо, ко ти је сад’ па тај, и 
чему академски интерес за моју личност?”

Младић спусти тон, нелагодно се осврну, зароза 
усне као пред ујед, па промрмља:

„Чубра вам је онај опичени буцов специфичног ми
риса и насртљиве гузице!”

„Ах, да!” 
Човек се одмах сети „замамног призора” голог, 

маљавог тела постаријег господина који је, скривен иза 
јоргована, са ноншаланцијом посвећеног уметника, 
снимао чин пражњења својих црева, испуштао у атмос
феру обилате димове цигаре и проверавао хоће ли но
вокупљени упаљач марке „Ронсон” да кресне узастопно 
десет хиљада пута. 

„Несвакидашњи тип, свакако!” признао је гласно. 
„Срео сам га јутрос у чудним околностима, чудним 
јер нисам сигуран да ли је загађивао или оплемењивао 
природу”. 

„Е па тај, са несвакидашњим амбицијама, помену 
да су му снимци изванредно успели и нуди вама, госпо
дине Братко, привилеговано приказивање. Ви, наводно, 
знате о чему је реч?”
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У барменовом тону се дала препознати нота сумњи
чавости и опреза. Да није дотични господин хомоскре
нуо, гејнуо, пао у бисексуалну екстазу, препознавши до 
тада неслућену вредност лепоте стаситог и лепушног 
јунака полицијске сцене љубљене му домовине?

„Ето ми невоље од непозваних наметљиваца!” при
знаде Братко, хладећи нелагоду пивом. Дракону, пак, 
остаде дужан захвалности за информацију, али то није 
исцрпело његову знатижељу: „Знаш ли курикулум те 
особе?”

Дракон затресе ватрену ћубу, која као да заискри 
под сунчаним зрацима, са мисаоним изразом на аскет
ском лицу сачека да мине неколико секвенци, па се тр
бухозборно огласи:

„Односни господин се држи дискретно, тако да 
знам само да се у књигу гостију уписао као Чубра Јејић, 
да је дошао са скупим „самсонит” пртљагом, да вози 
пунолетног фантом јагуара, пуши кубанске цигаре и не 
контролише цревне гасове. Најмио је апартман „Бони
фацио” – тај нам је најскупљи – тражио да се на вратима, 
и о његовом трошку, дода натпис „месечар уметности”. 
При томе је најавио, да у том „Бонифацију”, месечару 
уметности”, који по мерилу удобности са правом носи 
број један, остаје до потопа, а можда и дуже. И прво ње
гово питање је гласило: има ли у нашој мини марини 
бродића, који може одолети најтежим природним ка
тастрофама, које продукује чувени и свеуништавајући 
ХАРП. Жели бродић којим би, уз божју помоћ попут 
библијског оца Ноје, одолео будућој сверазорној попла
ви. Газда, уверен да се овај шегачи, одговорио је да так
вог брода нема, али да се може наручити по разумној 
цени у недалеком бродоградилишту „Бегеј.” 



14

Нимало обрадован дијалогом са шанкером, ни овог 
пута му се Братко не захвали на добијеним обавештењи
ма, већ затражи још једно пиво, стави на шанк велику 
новчаницу, одби кусур па се, са флашом у руци, удаљи 
према углу летње баште, тако угодно скутрене под 
перголом и пузавицама. Могуће да разлог том наглом 
удаљавању беше мајестетична Марушка Бенак, која је 
управо, попут локалне краљице од Сабе, наилазила од 
правца зграде пансиона. Ту исту Марушку је – о томе 
беше изворно информисан – ради личне безбедности, 
све док траје сумануто бомбардовање земље по хума
но демократским критеријима, склонио у пансион „Не
дођија” њен ванбрачни друг и општи спонзор женске 
младежи Крцун Базедов, шеф висококотиране Странке 
позитивне акције, човек свестране идејне оријентације 
и познато име домаће политичке сцене. 

Још од његовог јучерашњег, првог и упечатљивог, 
сусрета са Марушком му се чинило да је та девојка не
сравњено лепа, да исијава провокативну сексуалност, 
и то управо од оне врсте, која изазива мушка бића на 
успостављање наглашене присности, или их – оне сла
бије – удаљава на несавладиву, онанистичку, дистанцу. 
Попут свих авантуриста, окретних у општем хаосу 
међуљудских и међуполних комуникација, он је одмах 
пожелео да ту дистанцу сведе на вредност мању од нуле. 
Данак је то хормонским изазовима, који су га одмах 
преплавили, нагонећи га да се подвргне мушком надме
тању у поробљавању слабијег пола. Биће да се ради тога 
запутио столу за којим Марушка обедује, заклоњеном 
густо компонованим цветним аранжманом у некој вр
сти сепареа. 
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Видећи га како јој прилази, лепа гошћа хладно одме
ри његово мушки заводљиво обличје, па видећи му на
паљену њушку, незадовољно слегну раменима и окрете 
му леђа. Начинивши два или три корака на супротну 
страну, осмотри сто, за којим је већ обедовала усамљена 
младица, мршава и нервозна – готово унезверена – која 
се често и плашљиво освртала, као да је прогања стра
обална куркучица, под обличјем лепе жене. Није ли то 
та тајанствена благајница фирме „Кукумир”, за којом је 
расписана полицијска потерница због проневере суме 
од пола милиона евра? Или та усамљена и усплахирена 
стара девојка нестрпљиво и чежњиво очекује принца из 
бајке који је, у модерним временима, лишен могућност 
да се појави у пуном спасилачком сјају, због опште не
сташице белих коња. 

Неспреман на одустајање и лишен истанчаних ма
нира, Братко се управо спремао да ослови Марушку, 
када га затече реско пискави глас, и у видно поље му 
уплови гломазна фигура перформанс мајстора, упозна
тог тог јутра под несвакидашњим околностима:

„Драго ми је да вас поново видим, господине Брат
ко! Хвала што сте се одазвали мом позиву да се сусрет
немо! Да се представим на најскромнији могући начин! 
Ја сам Чубра Јејић, мултиделатни креатор естетског и 
врхунски арбитар лепог, културна громада света на 
прагу новог миленија! Моја специјалност и темељно 
полазиште моје глобалне славе је перформанс.”

Братка жигну љутња. Баш му се наврзо у најнез
годнији час јунак опсценог загађивања простора усред 
бајковите скупине јоргована, који му се, иако је ам
бијент пансиона дозлабога монотон, никако не чини 
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као особа подобна за пријатељевање. Тај je и даље, са 
манијакалном доследношћу, у левици држао упаљач и 
повремено га кресао. Какве ли упорности! Покуша да 
буде одбојан и док се смештао за најближи сто, одакле 
је могао да очима следи Марушку, завапи:

„Признајем да ме је ваша порука неугодно изнена
дила,” забрунда баритоном, који је, иако не прегласан, 
самом муклином моћно одјекнуо простором. „А још 
дететом ми је мама говорила да се чувам, јер је свет, 
одувек био и заувек ће остати, пренатрпан свакојаким 
опсенарима, преварантима, сероњама, манијацима, ду
ховним дркаџијама који, кријући се под фирмом арби
тара лепог, голом китом, усраном гузицом, а особито 
опсенама насрћу на простосрдачна невинашца.”

Наступ, пропраћен муњевитом гримасом Чубриног 
незадовољства, у мах се извргну у љубак осмех.

„Господине, признајем да сте у праву, и ви лично, 
и ваша мама! Што се тиче моје манијакалности, она 
није сексуална, већ искључиво истраживачка и врхун
ски естетска. Наглашавам вам да сам много познатији 
у страном свету, јер сам у њему дуже боравио него у 
домовини! Овде, пак, ме прати судбина свих духовних 
генија, лишених шансе да пророкују у свом племену. А 
што се ваше маме тиче, поштована дама је схватила да 
ће вас ваша нестандардна физиономија и савршени те
лесни крој излагати свакојаким насртљивцима оба пола. 
Видим вас као хипертрофираног балканског Адониса, 
недовољно свесног својих телесних вредности. Све је у 
вас савршено одмерено и складно, отуда изузетно уз
будљиво, рекао бих ванвременско и једва овоземаљско. 
Ако сте имало свесни тих чињеница, а не сумњам у то, 
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с обзиром на лаку шминку коју користите, чему ваше 
адолесцентно изненађење што вам се обраћам?”

Гестом потражи слободу да седне за сто, па када му 
је Братко ускрати, сам се – уз уздах као да је и даље из
ложен мучним напорима у грму јоргована – сручи на 
столицу. Столица тегобно јекну под његовом тежином, 
као да захтева пристојнији третман. 

„Господине, жртвоваћу вам неколико минута, под 
условом да за то време обуставите шкљоцање тим баца
чем пламена.”

„Сагласан!”
Чубра одложи упаљач на сто, забележи у мајушни 

нотес неки број, а потом, без да затражи сагласност, 
помпезно извади цигару, са љубављу је оњуши, одсече 
јој врх. Упитно одмери саговорника, па се наново дохва
ти „Ронсона”, са њим церемонијално запали цигару, за
густи димом, цмокну негроидним уснама, сладострасно 
увуче образе...

„И сам чин паљења цигаре је естетски чин коме, 
поред свих забрана лекара, не могу одолети. Кажу ми 
пулмолози са клинике Мејо, када сам тамо залутао због 
тегоба са дисањем, да су ми плућа мрачна као најза
пуштенији делови пакла!”. 

Уто искрсну Дракон и, уз дубок наклон, стави на 
сто две бутељке црног вина и две чаше. Његову појаву 
прокоментариса Чубра:

„Уз моје извињење због неупита чему сте склони! 
Чашћавањем по свом избору испољавам добру страну 
своје личности! Када ме боље упознате схватићете ко
лико сам склон да делим све на белом свету. Чак и љу
бавнице. Изузетак чини вино!” 
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И то звучи не само неразумно већ и блесаво, помис
ли Братко, али се не побуни, препознавши на етикети 
да је у питању скуп бургундац. Дакле, ваља бити опре
зан. Саговорник га из неког разлога мити. 

„Пређите на ствар!” затражи оштро.
„Прво чаша вина, као природни корак ка зближа

вању”, забрза Чубра.
„Наручио сам пиво, као што видите, а блискост не

гујем само са особама супротног пола!” огласи се Брат
ко тоном, каквим издају команде људи од ауторитета.

„Како желим да наш сусрет преведем у пословни 
разговор, замолио бих вас да око пића начините изузе
так! За то постоје дубоко смислени разлози, које ћу вам 
одмах предочити!” одврати му Чубра, нимало поколе
бан одбојним тоном саговорника. 

Закратко завлада мир међу њима. Било је време 
ручку, па је бучна група жена и деце закрчила пролазе 
ка столовима. Малобројни мушкарци, који су успешно 
избегли војну обавезу, јатили су се око бара. Разглас јек
ну популарном музиком и нечијим шумним уздахом. 
Угодно доба дана је нудило обиље светла, небеског сјаја 
и бљескања зеленила, чинећи људе раздраганим. Поја
ва нових особа међу гостима побуди радозналост; нова 
лица су увек изазовна на местима принудних усамљења. 
Њих двојица учас привукоше пажњу придошлица. 

„Попићу с вама само пола чаше!” закаснело са са
гласи Братко, донекле пометен упитом, шта заједничко 
могу имати њих двојица, потпуних незнанаца? Он по 
професији нема никакве везе са уметношћу, а перфор
манси, које је неким случајем виђао на телевизији, из
азивали су у њему пре одвратност но усхићење. Или је 
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неугодан осећај потекао од подсећања на телесне мири
се и слику голог и натрћеног, врећоликог и атавистички 
длакавог Чубриног тела, случајно откривеног иза завесе 
расцвалих јоргована, па још у моменту „размене мате
рије с природом?”

Док су испијали вино, Братко је преко чаше, грозни
чаво упаљеним очима и убрзаног пулса, одмеравао стас 
Марушке Бенак. Виђено му је у потпуности потврдило 
првобитно уверење, да је мајка природа непристојно 
наклоњена извесним особама. Са дрскошћу повлашћује 
једне и ускраћује друге… Чак и начин на који Марушка 
држи главу и рамена, истиче груди, забацује косу, седи 
на столици, преврће по ташници, фркће на буку око 
себе, носи у себи ознаку савршене лепоте и елеганције. 
Она је исконски, тиме и апсолутни, стандард природне 
телесне савршености која, истовремено наставља тра
дицију поимања лепоте древне Јеладе, али и актуелну 
опседнутост сексом и бујним женским грудима. Дакле 
она је по себи лепота схваћена на најобјективнији мо
гући начин, бујајући немирима закључи Братко...

„А сада да чујем!” обрати се Чубри, понет жељом да 
се што пре ослободи његовог присуства. 

„Спреман сам!” огласи се његов саговорник, обила
то доливајући вино свакоме из „његове” боце. „Премда 
верујем да би било сврсисходно, сагласно природи теме 
коју ћу вам понудити, да се узајамно идентифицирамо. 
Господине, ја сам спреман да вам се у потпуности разот
кријем! А ви?”

„Ни случајно!” готово у истом трену га суво одби 
Братков бакарни баритон. „Из принципа не прихватам 
никакву узајамну идентификацију, чак ни техничком 
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грешком… па још уз пиће и пред потпуно ми непозна
том особом, крајње нејасних намера!”

Заиста, шта би он то могао да саопшти наврзлом 
незнанцу о себи, а да то не буде теретно, а можда и оп
тужујуће? И са каквом јебеном сврхом? Зар има логике 
да он, човек веома сложене и контроверзне биографије 
похрањене у полицији, отпочне исповед пред било ким? 
Његова исповест је незамислива чак и у саборној црк
ви, пред светим ликом патријарха! Можда би било за
нимљиво да се поигра са насртљивцем и закратко раз
бије досаду осамљења, измишљајући о себи збивања са 
оне стране вероватног? Рецимо да му измашта шпијун
ску причу достојну виртуоза кримића? Још је боље, да 
препусти реч саговорнику, да га тобоже пажљиво са
слуша, а да потом одбије да говори о себи! Као, драги 
мој Чубро, светски доказани перформанс сероњо, ја 
ипак нисам спреман да разоткријем своју интиму, јер... 

„Али, драги господине!” широким замахом подиже 
Чубра чашу као да, упркос одбијању, наздравља његовој 
доброј вољи. „Ово је доба апсолутне људске отворено
сти и препознавања, узајамног откривања и разоткри
вања, уистину тоталне идентификације. Био сам гуру 
самооткровења и духовног уздизања стотинама људи, 
а особито женама, и свако од њих ми је био дубоко за
хвалан...”

„Господине, упозоравам вас да вам време све брже 
истиче!” опомену га Братко.

„Али само још ову чашу, господине!” забрза Чубра, 
муљајући речи преко цигаре. „Приликом случајног су
срета сам у вашем лику и стасу препознао носиоца глав
не улоге у мом будућем акционом перформансу, кога 




