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 „Dobro jutro! „Skajus Sistems“, vaša kontrola! Kako ste spavali? Divan dan, zar ne? 

Otvorite te diiivne budne okice da vidimo koja kategorija plaćanja tu leţi...Iii, divno, 

imamo ovde zaposlenog, lepo, lepo, puna cena korišćenja. Dobro jutro, penzioner, 

nezaposleni, ugroţeni, ţena s troje dece, lepo, lepo-pola cene, biće mi manja plata ako 

vas bude toliko...Kako ste spavali? U redu je, plaćanje validno do kraja meseca, 

izvolite proći dalje. Sledeći! Opaaa, zenice vam nisu popunjene ruţiĉastim, vidim, 

istekla vam legitimacija za ovaj mesec... Nije do pola! Progledaću vam ovog puta, ali 

sledećeg letite padobranom u Savu, tako da ćete se i te kako narednog puta setiti da 

platite.“ Kontrolni robot se okrenu oko svoje ose i zazuja par puta. Andro-ĉovek je 

coknuo u pravcu plavookog muškarca. „A gde je vama 

legitimacija?“ „Evo!“ Plavooki se izbeĉio i prošao dalje. Zejn Grimvind-Ze je pio 

prvu jutarnju kafu iz „Kofi drima“  koju je nosio na posao i izgledao je kao da mu 

plavu kosu sve vreme nosi vetar. Prošao je rukom kroz nju i pomalo nervozno 

pogledao oko sebe. Poĉeškao se po maloj, lepo oblikovanoj bradi, a na visokom ĉelu 

mu se ispisivala trenutna dosada. Pošto je ovog jutra imao sastanak, pod rukom je 

nosio mali „noutbuk“ i bio je u sivom odelu, sa bledoroze košuljom i naravno-bez 

kravate. Kravate su za šonje... Zejn je bio prevodilac u farmaceutskoj kompaniji 

„Elektronik Biokom“ koja se nalazila na Nova Singidonu, sa druge strane reke. Posle 

dugo vremena, konaĉno mu se ukazala prilika da doĊe na mesto starijeg prevodioca u 

kabinetu generalne direktorke kompanije. A sada, zamalo da zbog ovog androida 

zakasni na posao. Ko zna zašto ljudi nisu platili? Zanimljivo je bilo što je, bez obzira 

na istinito i zaista veće blagostanje u odnosu na prethodni vek, proseĉan singidonac i 

dalje bio na nivou da mu je sve skupo, da u sve sumnja i da je sumnjiĉav prema 

bogaćenju i zaraĊivanju uopšte, kao i mogućnosti da neko drugi zaradi. Dobra strana 

svega je bila što je zaista većina ljudi imala za osnovne potrebe tako da su zaista 

siromašni bili samo oni koji iz objektivnog razloga ne mogu da rade ili nisu ţeleli da 

se potrude. I dalje je bilo popularno zaraĊivanje na razlici, ali zaboga, to više nikome 

nije mrsilo raĉune u smislu da nema za koru hleba, ĉistu vodu i vazduh, higijenu, 

lekove (jer šta bi u tom sluĉaju radio „EB“?), meseĉno plaćanje „Skajusa“ i naravno, 

beskonaĉno trošenje na najrazliĉitije stvarne i izmišljene potrebe u „’Oćeš 

uĊeš“ centru, iz milošte zvanog „OĆUŠ“.  

 

Zejn je stao pred vrata svog kabineta i duboko udahnuo kad se ona munjevito otvoriše 

i pred njega izlete direktorka koju nije oĉekivao tu da vidi. „Ze! Tebe traţim! Samo 

što nije poĉelo!“ Deidra Kalisto je bila obuĉena u tamnobraon kostim svedenog kroja. 

Imala je oĉi pomalo bademastog oblika i srednje kratku kovrĉavu braon kosu, 

dovoljno opušteno nameštenu za poziciju na kojoj se nalazila. Pogled joj je bio 

nedokuĉiv, tipiĉan direktorski, a uvek sveţe preplanulo lice zategnuto kao strune. 

„Zar nisi video Elizu?“ - upitala je. „Ne, moţda kasni zbog androida.“ - mirno reĉe 

Zejn. Sad mu je bilo jasno zašto je tako neposredna. Zato što Eliza još nije stigla. 

„Ništa ti ne znaš, gospodine! Kako misliš da je pripremim za celu stvar, da joj dam 

završne biznis beleške sve pred njim, je l? One zamlate iz Upravnog odbora u Atlanti 

su mi već traţile rezultate i gotov izveštaj kao da ne znaju da je druga vremenska zona. 

I lepo im priĉam da ovde još nije devet i da sastanak kasni, tj. još nije poĉeo a oni 

hoće da se prikljuĉim na „Skajp“ da se oni u to uvere i liĉno. Zamisli! Pa šta oni misle 

da sam ja? Mašina? Ako Arnaut još nije nahranio svog marsovca u glavi i smatra da 



treba da kasni, a i Eliza zajedno sa njim, najbolje bi bilo da su u „OĆUŠ-u“ i da 

zajedno piju kafu dok se mi ovde nerviramo što ih nema. „Koliko vidim, nije da ti od 

jutros manjka brbljivosti, da izvineš na izrazu, ali time ništa nećeš postići. Biće kako 

bude!“ Iako se jasno znalo ko je ko u hijerarhiji organizacije, razgovor ove vrste je bio 

uobiĉajen izmeĊu Zejna i Deidre pošto su bili pribliţno istih godina, u srednjim 

tridesetim, a oboje visoko obrazovani, tako da je u sluĉaju privatne konverzacije bila 

dozvoljena malo opuštenija atmosfera. Zato su na sastanku morali da se obraćaju 

zvaniĉno, kao i u svim velikim korporacijama. Više puta se Zejn pitao kako to on nije 

bio te sreće da preko konkursa doĊe do neke upravljaĉke pozicije, makar i niţe, ali to 

pitanje je za njega ostalo zagonetka bez konkretnog odgovora. To je mislio dok nije 

sreo Deidru. Kada je upoznao „ĉudo od ţene“ zvano Deidra, kako se po hodnicima 

ĉesto šuškalo, koja je bila u stanju da „izrafališe“ i najupornijeg gnjavatora i dosadu 

bilo kojeg uzrasta i pola i postigne korporativni cilj Biokoma, onda mu je postalo 

jasno da se tu radilo o karakteru liĉnosti. De je vredela za dvojicu, ĉesto je umeo da 

kaţe. Nije imala previše pijeteta niti obzira prema laţnim autoritetima po bilo kom 

osnovu. A neko joj je i „odrešio“ ruke da bude takva, shvatio je. Da je trebalo da se 

tuĉe, verovatno bi i to radila. Ponekad se pitao da li je u prošlom (ili moţda ĉak i 

sadašnjem) ţivotu bila muškarac. Deidra je razbijala stereotipe koji su u Singidonu 

vekovima vladali i ona je bila jedan od pionira graĊenja suštinski sposobnog 

singidonskog društva.  

 

Deidre je bila „majka“ korporaciji za Zapadni Balkanikus u Nova Singidonu i kao da 

je to bio i preveliki izazov za nju da bi sebi „nabacila“ još koji. Dovoljno zaposlenih, 

pregovora, agendi, izveštaja i podnošenja rezultata kompanije ĉinili su zauzetim veći 

deo dana ove hrabre mlade ţene. Nije mogao da je zamisli kako se smeje dok joj kosa 

vijori na vetru i kako peva i zviţdi vozeći klaudocikl iznad Save i Brankou mosta. 

Više je bila tip koji se vozi Klaudomobilom i po koga dolazi smrknuti šofer svako 

jutro. Ali pitao se da li ponekad pobegne od sveta i svega ostalog da bi radila upravo 

to što nikad ne radi. Recimo, mogao bi da je zamisli jutros u „Skajusu“ kako se svaĊa 

sa androidom. To bi joj savršeno odgovaralo. Uhvatio je sebe u razmišljanju kako bi 

bilo da joj predloţi da jednom krenu „Skajusom“, nije da je baš toliko neudobno, a i 

pogled na reke je odliĉan. Mada, ako joj se smuĉi, mogla bi da napiše neki nepovoljan 

izveštaj o njemu i „baj-baj“ mukotrpnom radu za sve povlastice ţivota u Singidonu.  

 

U predvorje je ušetala Eliza Filds. „Ćao, narode! Izvinite što kasnim! Jaaaaooo! 

Nemate pojma koliko sam se iznervirala! Zaboravila sam da idem u kadrovsko da 

produţim one glupave preglede zenice za „Skajus“ i ovaj, pa znate, razlog zato što 

sam sad mokra je...Moţete pretpostaviti. I morala sam da odem u „OĆUŠ“ da se 

osušim, popijem kafu, namaţem nokte, ustvari, radili su mi manikir sa kalupima po 

ekstra-povoljnoj ceni, i kupim ovu novu haljinu i eto me sad.“ Treptala je nevino ka 

zgranutoj Deidri. „Hoće reći, upala je u Savu. Što se meni jutros zamalo dogodilo. 

Razumem te u potpunosti.“ „Jedno je upasti u Savu, Zejne, a drugo je kasniti na posao 

DVA puna sata! Da li ti znaš koliko je to? Dobro da ti pokaţem da nisam baš toliko 

zla kako se verovatno priĉa, ovog puta ti raĉunam platu kao da si bila ovde, a sledeći 

put ćeš morati da izdejstvuješ i za mene te tvoje jeftine nokte ako nećeš da letiš 

odavde po kratkom postupku,“ naizgled mirno je konstatovala Deidra. „Obećavam, 

draga!“ - zahvalno se iscerila Eliza. Ţenska posla. Ze je bio zateĉen, ali takve stvari su 

vaţile u hijerarhiji: ja tebi, ti meni, ĉuvamo jedne drugima leĊa. No, šta je Deidra 

zapravo znala o upadanju u Savu kad bi njoj voţnja „Skajusom“ verovatno bila 

doţivljaj godine. Ze je u svojoj glavi „upisao“ da joj jednom ipak predloţi da se voze 



na posao zajedno kako bi u „timbildingu“ shvatila kako ţive njeni zaposleni koji se 

nalaze niţe u hijerarhiji kompanije.  

 

Na stolu za sastanke nalazilo se nekoliko lap-topova, interaktivnih tabli sa 3D 

fluorescentnim markerima, a par grafikona se smešilo u nijansama duginih boja: 

trenutni profit, prognozirani profit, gubitak, odbitak od poreza, ĉist porez, neto i bruto 

prihodi i rashodi, dohotci, po glavi, bez glava. Tu se nalazio i jedan neupadljivi 

posluţavnik sa malim bokalom nekog soka za prisutne goste. Zejn je slegnuo 

ramenima. Deidra se usiljeno smešila. „Poštovani Aristide, smem li da vas zovem 

samo „Ari“? Biće mnogo lakše za komunikaciju, znate.“ „A što ne bi moglo, De? 

Znaš da ja nisam neki formalista.“  „Vidi se da nisi“ - pomislio je Zejn. „Što me ti 

plavooki gledaš?“ - upita, naizgled niĉim izazvan, Aristid. Deidra znaĉajno klimnu u 

pravcu Elize. Ona se nasmešila izveštaĉeno i zadrţala pogled nešto duţe od 

uobiĉajenog na novopridošlom klijentu. Nosila je usku zelenu haljinu koju je kupila 

jutros u „OĆUŠ-u“. Preko toga je nosila providni konĉasti beli blejzer, a njeno 

porculanski belo lice se presijavalo spram ravne crne paţ frizure. „Poštovanje, Ari! 

Zadovoljstvo mi je da vam prezentujem našu najnoviju komponentu „Rubi Ĉejns“. 

Posebno sam ponosna na ovaj sastojak jer će on omogućiti, u pravilno doziranim 

koliĉinama, da lekovi imaju postojaniju strukturu, duţi rok trajanja i biće otporniji na 

sve vrste vremenskih uslova, prilika i neprilika, dakle, postaće jednostavniji za 

skladištenje. Razvoj RĈ-a bi omogućio jedan sasvim novi pogled na savremenu 

farmaceutsku industriju. I da, da li je potrebno reći da sam ga posebno razvijala sa 

svojim timom, tako da ima ovu finu crvenu boju.“ Protresla je epruvetu pred svima a 

potom klimnula ka Zejnu da prevede. „Da, zaboravila sam samo još da napomenem 

da ukoliko se dozira više od propisanog moţe biti jako opasan i izazvati pravi pomor 

kao i delimiĉne ekološke poremećaje. Zato treba biti jako obazriv sa njim. Doze su 

nam jako bitne i o tome treba napraviti jako precizna i dobra uputstva. Vaše bi, Ari, 

bilo da ovo pokušate da predloţite šefovima vaše drţave kako bi se i oni upoznali sa 

konceptom i eventualno postali naš strateški partner.“ „Eh, kad bi se to samo 

desilo!“ - maštala je Deidra, gledajući kroz prozor. Suzdrţavala se da ne zevne, mada 

bi to rado uĉinila. DosaĊivala se. Ovo je zaista bilo sramotno. Naravno da se smešila u 

nadi da se Aristid ovoga ionako već nagledao kod kuće, ali nešto joj nije dalo mira. 

Zašto Zejn nije istraţivaĉ pa da moţe da pošalje ovu Elizu nazad u Sjedinjene 

Drţave? Ko samo kaţe da su njihovi radnici bolji od singidonaca? Ne mogu se 

porediti. Singidonci su radni, vredni, uĉeni i iznad svega taĉni, precizni i struĉni. 

Dokaz u prilog tome je Zejn. Ĉudila se da njemu nije ponuĊeno neko bolje mesto. Da 

je bilo samo do nje svakako bi to razmotrila. Zapravo, razmišljala je da u sledećem 

kvartalnom izveštaju to predloţi centrali. Postaviti Zejna na neku upravljaĉku 

funkciju. I naravno, skrenuti paţnju na Elizino, skoro pa nedoliĉno ponašanje. Moraće 

da poĉne da traţi novog farmaceuta. Nije bilo dokaza da Eliza nešto muti, još manje 

da ih je ona posedovala, ali bez obzira na to, Deidra je namerila da je drţi „na 

oku“ kako bi se uverila da je zaista sve u redu. „Ok, ok, no problem, sve ću preneti 

kako smo se dogovorili“ - bio je konaĉni Aristidov komentar. „Oh, saĉekajte malo!“ -

uzviknu odjednom Eliza. Glave svih sagovornika se okrenuše u njenom pravcu. 

„Htela sam da vas pozovem da svi troje veĉeras budete moji specijalni gosti na 

„partiju“ u diskoteci „OĆUŠ-a“, pošto će tamo biti sve kolege i poslovni partneri. A 

vi znate da ste mi posebno draga ekipa. Nadam se da će vam se svideti. Zapravo, 

nadam se da me nećete odbiti jer mi je to jako vaţno. Hoću reći, baš sam namerila da 

smislim prigodnu „timbilding“ aktivnost za naš tim pa sam zato mislila da se malo 

druţimo i izvan posla.“ Gledala je u sve ali pre svega u Aristida, zato se Zejn prvi 



oglasio. „Ono, ako si sigurna da mi nećemo smetati, samo kaţi.“ „Šta ti pada na 

pamet, Ze!? Pa naravno da vaţi za sve! Je l' si slušao ti uopšte šta sam ja 

rekla?“ „Moţda je bolje da idete bez mene. Morala bih malo da se odmorim. Ponekad 

jedva doĉekam te trenutke da ostanem sama sa sobom. Znate ono kad biste samo da 

sedite i ništa ne radite. Niko vas ništa ne pita, nigde ne idete. Samo uţivate, gledate 

TV i mazite maĉku.“ - reĉe Deidra. „Znaĉi, ipak ima maĉku!“ - pomisli Zejn. „Ok, 

kako hoćete. Ja ću sad ispratiti našeg gosta pa se vraćam u salu za sastanke a vi, ako 

hoćete, doĊite veĉeras. Ne moţete da promašite a biće baš zabavno, kaţem vam!“ „Ok, 

javićemo ti“ - uglas rekoše Ze i De. Kada su Eliza i Aristid izašli, konstatovali su da 

im je sasvim ĉudno što se Eliza toliko utrkuje da ugodi njihovom arvatijanskom gostu. 

„Uf! Bilo je naporno! Da li si moţda za kafu, De?“ „Prijala bi mi jedna. Šta si imao na 

umu?“ „Terasa „OĆUŠ-a“, naravno!“ „Hm, hajde da odemo na tu tvoju terasu, mada 

bih radije ostala u kancelariji.“ „Iznajmićemo Klaudocikl da se brţe prevezemo. Ili 

hoćeš da ideš „Skajusom“?“ „Kombinovano.“ „Dogovor!“ Na stolu je ostao da stoji 

dopola popijen sok od organskog grejpfruta, sasvim fin i ukusan. Deidra je prešla 

rukom preko usta. Osećala se malo ĉudno. Zapravo, nešto joj jeste bilo ĉudno. Kad je 

ušla u salu, na stolu je bilo bokalĉe tog soka i jedna prazna ĉaša. Pošto su svi sedeli i 

razgovarali, niko nije ništa traţio ni pitao, ali ona je oţednela a iz nekog razloga, 

poţelela je da se reši tog soka sa stola kako ga njihov gost ne bi popio. Shvatila je da 

je od suštinske vaţnosti da ga Aristid ne proba, a onda je shvatila da zapravo niko ne 

bi trebalo da ga proba. Rešila je da popije teĉnost na sopstveni rizik. Ipak je ona 

direktor ovog kolektiva i ako nešto treba da se prelomi, neka se prelomi na njoj. Bilo 

je suviše riziĉno da ga ostavi na raspolaganju svima, a opet suviše riziĉno za 

preduzeće i njegov ugled da ga tek onako iznese. A drugo, onda bi Eliza shvatila da je 

raskrinkana. Ta ţena nikad nikome ništa ne donosi. Ni posluţenja, ni sokove, ni kafu. 

Uvek se oslanja samo na kolege i sekretarice. Obiĉno je sve ţivo mrzi i iznad svega 

voli da bude posluţena, a sad odjednom ovaj gest. Mora da je, iz nekog razloga, ţelela 

da zadivi klijenta. Samo, zbog ĉega bi to sad radila kad ranije obiĉno nije bila 

zainteresovana za dobrobit klijenata tog tipa. „Sad, šta je tu je. Ne znam da li ovo 

smem i sa kim da podelim, pa ĉak ni sa Zejnom, koji deluje dostojno poverenja. Ako 

mi do veĉeras ništa ne bude, ako ne dobijem ni temperaturu, ni groznicu, ni muĉninu, 

verovatno je sve u redu. Osim ako nije nešto sa odloţenim dejstvom u kom sluĉaju bi 

ovo potencijalno moglo da me izjeda godinama.“ Deidru je uhvatila blaga jeza i nije 

mogla da se oslobodi loših utisaka sa sastanka koji se upravo odigrao. Izašla je sa 

Zejnom. Bolje da se malo odmori i uţiva kako bi skrenula misli sa stvari koje su je 

muĉile a Ze je delovao kao sasvim prigodno društvo. Uhvatila je sebe kako zamišlja 

da ga upoznaje sa svojim maĉetom Rozi. A sad više ne zna ni koliko joj je vremena 

ostalo i da li joj je uopšte ostalo.  

 

„Uf, moţete li nas pustiti? Evo, pogledajte mi u oĉi! Ma nemam ja tu legitimaciju. Ja 

sam direktorka „Elektronik Biokoma“. Kako to misliš, „ništa ti to ne znaĉi“? Ne, neću 

da padnem u Savu, pre toga mi pozovite Upravni odbor. Da, ja sam platila plate u 

kadrovskom i uredno sam platila porez za ovu godinu, moţete proveriti. Da, i na 

firmu: Deidra Kalisto. Znam da nas ima bar 20 u ovom gradu. Hvala!“ „Da li ti je sad 

jasno o ĉemu sam priĉao? I zašto je Eli zakasnila? Pa taĉno si i ti mogla da upadneš u 

Savu. Da si ga moţda ljubazno zamolila da te katapultira... Ko zna, moţda bi ti i 

uĉinio.“ „E, sa ĉime se vi stvarno sve suoĉavate, da ne veruje ĉovek. Ali ovaj pogled 

je stvarno veliĉanstven ovako kad ideš polako. A vetar te razduvava. Izvini, nešto mi 

nije baš najbolje. Inaĉe, imala sam ja i boljih dana. Postoje stvari koje me 

muĉe...“ „Da li je to nešto što bi ţelela da podeliš. O ĉemu se radi? Moţda mogu da 



dam savet. Da li je u pitanju nešto suviše liĉno?“ „Ne, nimalo. Zapravo, radi se o Elizi. 

Uopšte mi se ne dopada njeno ponašanje. Ne znam da li delimo stav što se nje tiĉe, ali 

eto, kad me već pitaš, a poznaješ je. Nemam šta da izgubim ako ti kaţem.“ „Osim 

malo ţivaca, je l' da? Šta se tu još krije? Hajde, budi iskrena.“ Preko glave im je 

preletelo jato uobiĉajenih singidonskih ptica i Deidra se izmaknu. Ze se jedva 

suzdrţavao da ne prasne u smeh. Ipak nije smeo da ode toliko daleko da se 

„cereka“ pred direktorkom. Deidra mu je ispriĉala za svoje sumnje sa bokalom soka 

od grejpfruta. Zejn se zamislio. „Da li ti nešto znaĉi politiĉka kriza u Arvanitici?“-

upitao je. „Ne razumem o ĉemu govoriš. Kakva kriza?“ „Traţe naĉina da dospeju u 

ţiţu javnosti i pokušavaju da uspore ako ne i totalno dokrajĉe jedva sastavljene dobre 

odnose izmeĊu naše dve zemlje.“ „Tako što će uraditi „šta“?“ „Pokušavam da ti 

saopštim da mislim da su Eliza i Ari, zapravo, deo jednog istog pokreta. Ako ne i da 

mi se ĉini da se poznaju od ranije. I da je njihovo „novo“ poznanstvo mnogo starije 

nego što na prvi pogled izgleda. Ono što ne znam je da li su tu po ţelji neke treće 

strane ili su se sluĉajno sreli na istom zadatku.“ „Da, videla sam kako ga je gledala. 

Vrlo znaĉajno. Pa nismo baš toliko slepi!“ „Mislim da će pokušati nešto da 

insceniraju. Samo nisam siguran šta. Moţda bi bilo pametnije da se pojavimo na tom 

njenom ţuru. Koliko god potencijalno dosadno bilo, moţemo mnogo toga novog da 

saznamo.“ Ali Deidra je i dalje delovala oĉajno. Zejn nije imao ideju o tome kako da 

joj pomogne. Uostalom, Deidra nije podelila sa njim baš sve sumnje. Bacili su 

biorazgradive šolje od kafe i tanjire od grinburgera u reciklator. Bilo je vreme da se 

vrate na posao.  

 

Te iste veĉeri, nešto kasnije je kroz ruţiĉastu izmaglicu parfema, disko-kugla bacala 

dijamantsku svetlost. Veĉe je bilo prijatno a kako i ne bi bilo kad su atmosferski 

uslovi u „Tjub“ disko-klubu bili gotovo pribliţno jednaki savršenstvu. Taman da se ne 

prehladite i ne oznojite. Iz zvuĉnika se ĉulo „Moja devojka“ od grupe „Mednes“. 

Ljudi su se kretali u ritmu ska muzike. „Dobrodošli na moje veĉe iznenaĊenja! Znala 

sam da ćete doći!“ - reĉe Eliza koja se „presijavala“ u nekoj izazovnoj šljokicama 

posutoj pink haljini sa golim leĊima. „Ovaj, mislila sam da ovo sve bude manje 

poslovno kako bismo se što više poslovno pribliţili u saradnji.“ Gledala je u Zejna 

koji samo okrete glavu od nje. „Šta je veĉeras, Ze? Zar ti ne treba malo opuštanja? O, 

zdravo, De! I ti si tu. Mislila sam da ćeš ostati kod kuće da ĉuvaš Rozija.“ Naglasila je 

poslednju reĉ. Zejn se naglo okrenuo. Ko je sad Rozi? Hm, toliko o tome da je sama. 

Verovatno se oseća usamljeno pa tako samo priĉa. Zašto bi se mešao u privatni ţivot 

svoje direktorke? Ovde su na zadatku, kompanijski ugled je u opasnosti, direktorku 

ugroţava zaposlena i to je sve. Mada, nikako mu još nije bilo jasno zašto bi se sirota 

Eli muĉila time da ugrozi moćnu Deidru. Pa ona moţe da zbriše koga god poţeli 

jednim zamahom ruke i polupozitivnim ili negativnim izveštajem. Poĉinjao je da misli 

da Deidra samo nevešto skreće paţnju na sebe. Ali obećao je da će doći i došao je. 

„Jesi li za ples?“ - upitala je Deidra Zejna. On je bio pomalo ošamućen od 

malopreĊašnjih razmišljanja i nije mu se baš mnogo igralo. Ipak, znao je da njegovo 

profesionalno ponašanje ne sme da se dovede u pitanje. Direktorka pita za ples na 

kompanijskoj proslavi. Nema problema, dobiće ples. Jedva je ĉekao da se celo ovo 

veĉe završi i da ode sa proslave i vrati se u svoje uobiĉajeno radno okruţenje gde nije 

sve tako mirišljavo, primamljivo i zabavno i da ne mora da izigrava potrĉka svojoj 

direktorki. Moţda je Eliza bila sasvim obiĉna ţena, dosadna i ustaljena na svoj naĉin. 

Ali barem nikome nije krojila ţivot ni sudbinu. Kao i on, i ona je putovala 

„Skajusom“. Nije se išĉuĊavala pticama u letu, na otvorenoj platformi iznad „OĆUŠ-

a“. MeĊutim, kad bi se toga prisetio, srce bi mu nekako ĉudno poskoĉilo. A onda bi se 



sneveselio. Taj Rozi, ko god on bio, oĉigledno joj više znaĉi ĉim je odabrala da ţivi sa 

njim. Uostalom, zašto se on uopšte gura? Ionako bi samo naseo i bio iskorišćen. 

Njeno oduševljavanje „nesvakidašnjim“ prizorima svakodnevice svakako nema veze 

sa njim već sa Deidrinim poluispunjenim ţivotom. Mada, ĉinilo mu se da joj ta 

promena prija. Iz zvuĉnika se ĉula „Samo mi daj razlog“ od Pink. Dobro odabrano: 

Pink muziĉarka za pink boju diskoteke. „Daj mi razlog, samo malo je dovoljno. 

Napisano je u zvezdama, moţemo nauĉiti da ponovo volimo. Mi nismo slomljeni, 

samo savijeni.“ - Zejn je gledao nekuda pored Deidre, a ona se pitala zašto je 

odjednom tako zamišljen. Zar nije uţivao u ovih nekoliko dana koliko i ona? Ima li 

nešto što još moţe poći po zlu? Doduše, nije mu iznela svoje sumnje u pogledu 

napitka koji je popila, tj. posledica koje eventualno moţe imati po nju. Samo mu je 

rekla da sumnja da je Eliza pokušala da izmanipuliše nekim od prisutnih na sastanku, 

tj. da pokušava da otruje Aristida. Mada, ukoliko su deo istog tima, kako joj je Zejn 

kasnije tvrdio, u tome nije bilo baš neke logike. Sad joj nije više bilo jasno ĉemu je taj 

napitak zapravo sluţio. Kome je bio namenjen i koga je trebalo da ubije? Ili zaĉara? 

„Rubi Ĉejns“ je, ukoliko se predozira, mogao izazvati smrtonosne efekte a ukoliko se 

pogodi neka druga taĉna doza, mogao je izazvati glad, ţeĊ, pomamu, ljubavnu 

zavisnost... Divna crvena boja! Naroĉito pogodna za stavljanje u crveni sok poput 

grejpfruta. Vrlo naivno! Ze ga, na svu sreću, nije konzumirao. Dakle, on je bio 

bezbedan. Ples se već završio a tok njenih misli još nije. Zejn se sa poslednjom notom 

pesme odvojio od nje kao oparen. Iako joj je tako plešući izgledao vrlo prisno, kao da 

ţeli da bude tu u njenom zagrljaju, razoĉarala se tom ĉinjenicom. Mislila je da mu se 

više sviĊa, no ona je za njega samo poslovna obaveza i oĉigledno se tako i ponaša. 

Samo mu je još falio zvaniĉni naklon. Nije shvatala razlog njegovog naglog 

zahlaĊenja. Šta mu je uĉinila? Zašto ih je Eliza ovde pozvala? Onda ju je ugledala 

kako im se pribliţava, zanosno njišući kukovima. Umorno je podigla glavu. „Šta si 

sad smislila, Eliza?“ „Baš ništa! Samo proveravam da li se svi dobro zabavljaju, kao i 

ja! Kao što vidim, igrali ste, ali Ze je sad samo moj za sledeću numeru. Jel tako, 

Ze?“ - namignula mu je. „Gde ti je naš gost, Aristid?“ - upita sa zebnjom Deidra. „Oh, 

nešto mu nije bilo dobro pa je otišao kući ranije. Ali nije on sad vaţan, htela sam da 

odigram ovo sa Zeom.“ „Nije mu bilo dobro, kaţeš?“ „Deidra, srce ti je 

slomljeno.“ „Šta reĉe?“ „Kaţem da ti je srce slomljeno kao Deidri iz keltske legende 

koja je umrla od slomljenog srca.“ „Aha, nisam to znala. Ne, nije mi slomljeno srce. 

Nimalo. Ali me zanima gde je Aristid. Uostalom, to što smo na ţurci ne spreĉava te 

da mi odgovoriš na jednostavno pitanje. Ja sam ti nadreĊeni.“ - bila je odluĉna Deidra. 

Hladnoća se nastanila na njenom licu iako joj je srce jako lupalo. „Šta si zapela za 

njega? On je ovde bio samo jedan od gostiju, vidiš da mi je puna diskoteka veĉeras. 

Izgleda da ni tebi nije baš najbolje, mogla bi da mu se pridruţiš.“ „Ne budi zlobna, Eli. 

Vidiš da joj nije najbolje.“ - oglasio se i Zejn. „Pitala si me i reći ću ti...“ - zapoĉe 

Eliza priĉu. U tom trenutku, Deidra protrĉa pored nje i sa šanka podiţe ĉašu sa dopola 

popijenim sokom od organskog crvenog grejpfruta. „Šta je OVO?!“ - ciknula je. 

„Ĉaša sa koktelom, zar ne vidiš?“ - krajnje mirno odgovori Eliza. „Popio je, zar ne?“ -

vikala je Deidra, više ne vodeći raĉuna što je sluša pola firme, stranih i domaćih 

gostiju, prijatelja firme, klijenata i ko zna kojih sve vaţnih i nevaţnih gostiju. „Šta 

viĉeš? Oteraćeš mi goste! Vidiš da nije sve popio. Oĉigledno ne podnosi dobro 

alkohol. Posle pola ĉaše se izvinio i rekao da se ne oseća dobro i da mora da ide.“ - 

gledala je Eliza u goste, pogledom im objašnjavajući da je direktorka malĉice popila i 

da se ne brinu. „Je l' to isto uradio i posle sastanka u firmi?“ - upita Deidra. „Molim?! 

Na šta ciljaš?“ - izbezumila se Eliza. „Pitam, je l' i onda popio pola doze?“ Više ih 

niko od gostiju nije slušao. „-Ne, ti si popila sve! Sve si upropastila! Ali više mi ništa 



ne moţeš! Misliš da ne znam šta si uradila? Ubila si našeg klijenta! Zato je nestao. 

Popila si „Rubi Ĉejns“ u dovoljnoj koliĉini da moţeš da ga ubiješ. I pošto ima 

odloţeno dejstvo, kad je došao ovde, već je bio zaraţen od tvog daha i tvog tela. Pošto 

si i sama kontaminirana, nije ti bilo teško da to preneseš i Aristidu. Porekni da si 

popila „RĈ“ u kabinetu.“ „Daj, molim te! Nisam toliko naivna! Znam da si ţarko 

ţelela da tu dozu popije Zejn kako bi ga privolela sebi. Napitak i nije bio doziran tako 

da ubije. A i zašto bi ţelela da ubiješ svog kolegu arnavatijca? Zašto svog ljubavnika i 

sauĉesnika u potpirivanju mrţnje izmeĊu naših naroda? Ali zato si ţelela da naudiš 

meni kako bi me sklonila iz svog vidokruga i na taj naĉin napredovala na lestvici 

uspeha u ovoj firmi! Ti ne prezaš ni od ĉega.“ „U pravu si, ne prezam. No, draga, ti 

nećeš imati ništa od toga, jer ukoliko ne dobiješ dozu veštaĉke inteligencije, nije ti ni 

ostalo još mnogo vremena. Poĉećeš da vegetiraš. Uskoro ćeš se pretvoriti u biljku. I 

šta ćeš onda imati? Opet ništa. Opet ćeš biti na poĉetku i svakako ne bi mogla da 

trošiš vreme na klevetanje mene.“ - zlobno je šaputala Eliza. Zejn je u obe gledao 

priliĉno usplahireno, klimajući glavom od jedne do druge, kao ping-pong loptica. Sve 

mu je postalo jasno i morao je brzo da dela. UmeĊuvremenu, Deidra je poĉela da se 

spušta polako ka podu, jer više nije mogla da hoda. Legla je u ugao prostorije i 

zatvorila oĉi. Zejn je samo mogao nemoćno da gleda. Sve što je Eliza rekla se 

obistinilo. Ona je bila obiĉan laţov, a Deidra je govorila istinu. Trebalo je da zna, nije 

smeo da sumnja ni jednog trenutka. Sad je razmišljao šta moţe da uĉini kako bi 

spasao Deidri ţivot. Bio je besan na Elizu a i na sebe, jer je bilo oĉigledno ko je i šta 

je a on to nije video. Ako Deidra umre, nikad sebi neće oprostiti. Elizom će se 

pozabaviti kasnije. I što se njega tiĉe, moraće da plati, ma kako se sve završilo. Sada 

mu je samo jedna misao bila u glavi a to je da pronaĊe Aristida ili ono što je od njega 

ostalo.  

 

Izašao je napolje i zgrabio neĉiji Klaudomotor. „Hej!“ - zaĉuo se nervozan glas gosta 

diskoteke ĉiji je motor bio privremeno otet. „Vratiću vam, a dopuniću vam i 

biogorivo!“ - povikao je Zejn. „Stvar je hitne prirode, zaista!“ Pošto je dobio 

odobravajući signal od vlasnika, pojurio je u svoju potragu. U glavi mu je samo bilo 

kako da što pre Deidri dopremi neophodnu pomoć. Odjedamput, iza sebe je ĉuo zvuk 

drugog Klaudomotora. Bila je to Eliza. Viknula je za njim: „Mogao bi bar da me 

saslušaš!“ „Ne ţelim! Sve mi je jasno! Trebalo je od poĉetka da znam...I ne zadrţavaj 

me više! Ako ţeliš da ostaneš u ţivotu, pusti me da idem da ne bih bio prinuĊen da te 

ubijem!“ „Opa! Kako se to izraţavaš? Pretiš koleginici. Mogla bih da te tuţim za 

uznemiravanje ali ja sam fina pa neću.“ Prezrivo je pogledao u njenom pravcu. 

„Ozbiljno mislim. Šta će nam ona?! Kapiraš li da ako je sad lepo pustimo, sama će 

biti kriva. Aristid je ionako gotov, ma gde se nalazio. Ti i ja samo treba da se 

odvezemo lepo ovim Klaudomotorima i više nikad ne vidimo ovaj glupi 

Singidon.“ „Da sam to hteo, mogao sam to da uradim odavno i bez svega ovoga. 

Dakle, ti znaš gde je Aristid, pošto si ga ti ubila.“ „Ja to nisam rekla. Samo 

pretpostavljam da negde leţi mrtav. Hoćeš da ti pomognem u potrazi? Zauzvrat, 

pošalji nekoga da joj spase ţivot i ja i ti lepo nestanemo odavde. Zamisli: ti i ja negde 

na plaţi, moţemo da osnujemo zajedniĉku firmu, imamo svoj posao, uţivamo podalje 

od sveg ovog haosa. Znaš, zaboravila sam da ti napomenem da sam poznanstvom s 

Aristidom stekla mnogo resursa, kontakata, korisnih partnera koji su radi da pruţe 

malo diskrecije i mnogo mogućnosti za solidnu zaradu. I gomila ovakvih ţurki kakvoj 

si veĉeras prisustvovao. I puno koktela, fine muzike, svega... Ne moţeš da 

zamisliš!“ „Dţabe ti je. Ne nagovaraj me jer nećeš uspeti. Samo me zadrţavaš i 

strahovito me ljutiš. Smestila si igru Deidri!“ „Ha, kao da je njoj stalo!“ U to već nije 



bio siguran. U ovom trenutku, Eliza je osetila da se Zejn koleba. Setio se da je kod 

kuće ĉeka Rouz. Pa opet, nije mogao da pomisli na to da izgubi ţivot i to tako jadno i 

bedno. A unesrećiće i Rouza. Nije ţeleo da bilo ko, kome je stalo do Deidre, pati. 

„Dobro, onda. Hajde, reci mi gde je Aristid.“ „Poći ćeš sa mnom ako to uradim?“ „-

Obećavam da ću biti fer prema tebi.“ „Šta to znaĉi? Budi precizan.“ „Hoćeš odmah da 

završimo?“ „Ne, ne, krećemo.“ Eliza nije imala baš mnogo izbora i prihvatila je igru a 

o tome će misliti kasnije. U tom trenutku, došli su do mesta gde je leţao Aristid. 

Izgledalo je da mu nema povratka. „Ĉip ima rok trajanja 48 sati posle ĉega više ne 

moţe da se ugradi, tj. gubi svoju intelektualno-biološku vrednost“ - napomenula je 

Eliza. Aristid je izgledao kao da spava i Zejn nije mogao ĉiste savesti da gleda u 

njegovom pravcu. „Kako si ovo zataškala, zmijo? Šta će reći zvaniĉnici Arnavatije?“-

upitao je Zejn kroz zube. „Ponekad treba zaboraviti na savest, znaš. Inaĉe bi te to 

ubilo. Koktel mu uopšte nije prijao. Ma, da ti kaţem: njegova Vlada je odavno digla 

ruke od njega. On je ionako bio njihov odbegli agent. I, kao što si i sam shvatio, imali 

smo igru“ - slegla je ramenima. „Zašto si ga onda ubila?“ - upitao je Zejn. „Kako ne 

shvataš?! Dovela sam ga u firmu pokušavajući tebe da odvojim od te realnosti za koju 

si se bio vezao. Gledala sam te kako se muĉiš u hijerarhiji a tu ne spadaš, kao ni ja. A 

pritom sam znala da nas dvoje zasluţujemo više, mnogo više od onoga što trenutno 

dobijamo u „Elektronik Biokomu“. E onda mi je sinula ideja. Ali prvo je ona sve 

uništila time što je popila napitak da bi tebe zaštitila. Verovatno. Moţda i mene, ali 

sumnjam. Mislim da nije znala za moju umešanost u sve. Mislila je da nas samo 

Aristid ugroţava. Onda sam tu ja nastupila.“ „Da, znam. Ne pominji mi to više. I šta 

stalno priĉaš „mi ovo, mi ono“. „Mi“ u ovom sluĉaju ne postoji.“ Odjednom se iz 

pravca Aristidovog tela zaĉuo glas. „U šta ste me ovo uvalili? Mnogo loše 

deluje!“ „Ne, Aristide!!! Ne, nije trebalo SAD da se probudiš i to kaţeš! Imali smo 

dogovor! Deluje 12 sati, probudio si se ranije!“ - vrisnula je Eliza. Taman na vreme 

da Zejn kaţe: „Ţao mi je, prijatelju!“ - i puca laserom pravo u njega. „Nisam imao 

izbora. Ti si mi jedina nada.“ - dovršio je reĉenicu poluglasno. „Nikad nisam nikog 

ubio. Ti si prvi, i nadam se, poslednji. Ovo sam uradio za Deidru!“ „Kad ćeš jednom 

uraditi nešto za nekog drugog? Sve vreme priĉaš samo o Deidri! Prestani već jednom! 

I da, moram da ti kaţem: nisi morao da ubiješ sirotog Aristida. Mada, njegova Vlada 

neće za ovo saznati jer je on evidentiran kao nestao, rekoh ti. Mislim, taj ĉip si mogao 

da pronaĊeš bilo gde u Regionu ili bilo kojoj drţavi Evropskog Konglomerata.“ - 

dovršila je Eliza. „E, sad mi te je stvarno dosta! Vreme nam istiĉe! Polazi!“ - zavrnuo 

joj je ruku, na nimalo dţentlmenski naĉin. Opirala se kao neko dete. Ali ništa joj nije 

vredelo. Vezao ju je za sedište i poţurio nazad u „Tjub“.  

 

Iako je bio odsutan manje od sata, ĉinilo mu se da je prošla ĉitava veĉnost. Samo da je 

Deidra dobro! To je jedino što mu je prolazilo kroz glavu. Sa zadnjeg sedišta klimala 

se namrštena Eliza. Teško da je šta više mogla da uradi. Kad su došli pred diskoteku, 

prvo se pojavio ĉovek kome je Ze uzeo Klaudomotor. „Vraćaj mi to, ĉoveĉe! Hoću da 

idem kući!“ „Vala ćeš morati da pokaţeš malo strpljenja jer je dama ovde privezana. 

Znate, njen motor smo morali da ostavimo na napuštenoj parceli kod jednog leša kog 

će policija pronaći tek sutra, ali s pravim razlogom. A sad me izvinite, imam hitna 

posla. Imate koktel na moj raĉun dok ovo obavim. Plus moram da vam platim benzin 

koji sam obećao...“ Ĉovek je samo u ĉudu gledao. Deidra je i dalje leţala na isti naĉin 

kako ju je i ostavio. Ĉinilo se da se uopšte nije pomerila i izgledala je kao da spava. 

Poĉeo je da ugraĊuje ĉip. Prvo se ništa nije desilo. „Hajde, Deidra! De! Probudi se pa 

da zajedno šetamo i vozimo se. Nemoj još da ideš! Napravio sam glupost. Ubio sam 

ĉoveka da bih ti spasao ţivot. A nisam morao to da uradim. Hajde, diţi se. Stvarno će 



mi trebati tvoja pomoć u vezi toga. Eliza je zapeĉatila. S kim ću da pijem kafu i vozim 

se „Skajusom“?“ - rekao je pola u šali, pola u zbilji. Odjednom, Deidra je naglo 

skoĉila, kao da je ronila pa naglo udahnula i izdahnula vazduh. Zejn ju je blago 

gledao. Ugledala je Elizu napolju, vezanu za motor i poĉela da se smeje. „Uspela 

si!“ - bilo je sve što je uspeo da izusti. Objasniće joj sve kasnije. Za sad mu se ĉinilo 

da joj je dobar deo toga jasan. Iako je bila samo blago rumena i izgledala kao tek 

probuĊena posle mamurluka, ţeleo je da se uveri da je sve u redu. „Elizu ću poslati 

onom novom ekspedicijom u kolonizaciju Marsa. Znaš, onom kaznenom što su 

najavljivali za sve individue opasne po ţivot i pravilan razvoj Singidona. 

Gradonaĉelnik je nedavno uveo to po ugledu na ono proterivanje robijaša u Australiju 

koje se dogodilo pre nekoliko vekova.“ - predloţio je Zejn. „Deidri nije slomljeno 

srce. Ako se ja pitam, svakako ćeš biti unapreĊen.“ - bilo je sve što je rekla. „Zar nije? 

Verovao sam da ćeš to reći. Mislim, ovo prvo. Onom drugom se nisam nadao. Ali ako 

ti tako misliš, biće mi ĉast. Samo...Ima još jedna stvar koju bih voleo da znam. I kako 

ti odluĉiš, tako će da bude. Kao i po obiĉaju, direktorka.“ - rekao je šaljivim tonom. 

„Ne šali se nego reci o ĉemu se radi. Pokazao si izuzetnu hrabrost i pribranost, koliko 

vidim. Mada se nisam i liĉno uverila u to.“ - bila je zbunjena Deidra. „Ko je Rozi?“-

naglo je „ispalio“ pitanje. Deidri više ništa nije bilo jasno. Gledala ga je pravo u oĉi. 

„-Ne razumem...“ - rekla je. „Kako ne razumeš? Ko je Rozi? Kad smo došli u 

diskoteku veĉeras, Eliza je spomenula izvesnog Rozija i aludirala na to da treba da ga 

ĉuvaš kod kuće. Shvatio sam da stanuješ sa nekim ko se tako zove. A eto, nikad nisi 

spomenula da ţiviš sa još nekim pa sam bio slobodan da budem malĉice radoznao. 

Nisam znao ni da imaš dece.“ Deidra se uhvatila za stomak i poĉela grĉevito da se 

smeje. Od kako se poznaju, nikad je nije video tako veselu i razdraganu. „Rozi je 

malo maĉe.“-jednostavno mu je odgovorila. I to je bilo sve što mu je bilo potrebno. 

„Maĉe. Maĉe...Da, rekla si da imaš maĉe. Ali nisam mislio da...Nema veze. Šta će biti 

sa „Rubi Ĉejnsom“? Ko će postati partner sad kad sam likvidirao Aristida?“ - 

promenio je temu. „Ništa. Ponovo ćemo raspisati tender i otvoriti konkurs za novo 

radno mesto farmaceuta nadleţnog da vrši ta ispitivanja. Kao i još jedno: osobu 

nadleţnu za tender i javne nabavke. Biće to mala protekcija s moje strane u tvoju 

korist ali ništa zato. Odatle ćeš znatno lakše napredovati. I ne ĉinim ovo zbog 

pristrasnosti. Zaista si dokazao da u tebe vredi uloţiti. Isplativa investicija. Uz to mi je 

još jako zabavno da se zajedno s tobom vozim „Skajusom“, svaĊam se s androidima i 

pedalam Klaudocikl. A tek one ptice na krovu...“ - nasmejala se. „Nadam se da ću 

opravdati poverenje. Nisam siguran da znam mnogo o javnim nabavkama a pogotovu 

ne u farmaciji.“ Potom je nastavila. „Nauĉićeš. Ako si uspeo da savladaš Elizu, ni ovo 

ne bi trebalo da ti bude problem. Uostalom, radićemo zajedno, kao i do sada. Osim što 

ćeš ovoga puta biti i pošteno nagraĊen za svoj rad. Šta kaţeš na to?“ „Pa ne zvuĉi kao 

loša ponuda.“ „Imam još jednu: da li ţeliš da praviš društvo meni i jednoj maloj 

smešnoj maĉki?“ „Nisam te viĊao da je vodiš na povocu ovih dana.“ - reĉe Zejn. „I 

nećeš. Mislila sam da se doseliš kod nas, ako ţeliš. Ima puno mesta, komotnije je i 

uštedećeš za kiriju.“ „Shvatio sam, De! Hajdemo kući. Kasno je i oboje smo umorni. 

A sutra je novi dan i treba raditi.“ Ze joj je pomogao da ustane. Napolju je već svitalo 

dok su ĉekali Klaudomobil da doĊe po njih.  

 

 


