
Спринтер

Душан Радаковић



II

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд 

821.163.41-31

РАДАКОВИЋ, Душан
   Спринтер / Душан Радаковић. -  
Изд. 1. - Београд : Компјутер библиотека,  
2011 (Чачак: Светлост). - 120 стр.; 21 цм. -  
(Библиотека Зоин врт. - Српски роман; 462), 
Цртеж: Владимир Величковић

Тираж 500.

ISBN 978-86-7310-482-9

COBISS.SR-ID 185721356

Права 2011. Компјутер библиотека Београд, К.Б.Б. - Зоин врт

 Аутор: Душан Радаковић

 Главни уредник: Михаило Шолајић

 Лектор: Милош Јевтовић

 Припрема за штампу: Звонко Алексић

 Лого „Зоин врт”: Звонко Алексић

 Корице: Звонко Алексић

 Цртеж: Владимир Величковић
 Цртеж је власништво породице Лончаревић

 Штампа: „Светлост“ Чачак

 Тираж: 500 примерака

 Издање: Прво

 Година: 2011.

 Библиотека: Зоин врт - Српски роман

 Број књиге: 462

 ISBN: 978-86-7310-482-9 

Издавач:
„Компјутер библиотека“

Војводе Степе 34
11000 Београд
www.kombib.rs

Тел/Факс:+381-11-3096966



НАВИГАТОР

1.

♠
Био је пет на ест го ди на на ви га тор на тр го вач ким бро до ви ма. Нај

ду же, на ви га тор на тан ке ру на ре ла ци ји Аме ри каКи на. На жур ки у 
но во са гра ђе ној Ми ли ја ни ној ку ћи, где је и реч „ал ко хол“ би ла за бра
ње на, по ку ша вао је да ми об ја сни ка ко се ко ри сти сек стант. Уоп ште ме 
ни је за ни ма ло упо зна ва ње са че тр де се то го ди шњим не же њом, ко ји је 
не ми ло срд но гња вио при ча ма о бро до ви ма. Ње гов до бар из глед учи
нио се не до вољ ним да ме убе ди да на пу сти мо жур ку и оде мо на ка фу. 

Пр ви пут смо се са ста ли у јед ном при лич но „утег ну том“ клу бу. 
Ми ли ја нин брат је са со бом по нео сек стант, спра ву ко ју ми је по ми
њао на жур ци. Ко је уоп ште ко ри стио та кву спра ву по ред то ли ког 
на прет ка тех но ло ги је? Као да је ва пио да ме од би је од се бе. Из ва
дио је сек стант из ку ти је ле вом ру ком, ско ро да је на дир љив на чин 
то учи нио, а де сном ухва тио ру чи цу. На кон по но вље ног ми никур са 
ка ко се спра ва ко ри сти, ко ји сва ка ко ни сам са вла да ла, очи стио је 
сек стант је лен ском ко жом и чет ки цом, па вра тио на ме сто. Ка да је 
устао, за пи та ла сам се да ли је уоп ште се део  пан та ло не му ни су би
ле из гу жва не ни на јед ном ме сту.

Две не де ље по сле су сре та у клу бу, у на уч ном оде ље њу град ске би
бли о те ке, ли ста ла сам не ко ли ко струч них књи га ко је је из дао Фа кул
тет за по мор ство из Ко то ра. Про на шла сам ви ше фо то гра фи ја сек
стан та и упор но чи та ла текст ис под њих, по ку ша ва ју ћи да схва тим 
прин цип ра да спра ве. Да про ра чу нам по зи ци ју бро да по мо ћу ви си не 
не бе ског те ла до кра ја да на ни сам ус пе ла. Ме ђу тим, ипак сам не што 
на у чи ла о те рет ним бро до ви ма. При ја те љи ца мо га оца, ко ја је ра ди
ла у том оде ље њу, упи та ла ме је: „За фа кул тет?“ 

У про дав ни ци спорт ске опре ме, где смо се сре ли, по тро ши ла сам 
сав но вац ко ји сам има ла у нов ча ни ку, ку пу ју ћи пар пре ску пих бе лих 
ча ра па по зна тог про из во ђа ча. На тер ми не „ра диоднев ник“, „књи га 
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уља“, „књи га те ре та“ и „књи га ста бил но сти“, ко је сам из го во ри ла, уз
вра тио је озби љан: „По тру ди ла си се.“ 

♦
Ка да је упо зна ла тог на ви га то ра, у ства ри, не баш од мах, мо жда 

триче ти ри ме се ца ка сни је, пре стао сам да се на дам. У по чет ку њи
хо ве ве зе још сам ве ро вао да ни је ни шта озбиљ но. Њен брат ми је 
ре као да је мо мак на ме сту и да му се чи ни да се за љу би ла. 

Мо мак... Ма то рац! 
До та да их је има ла, ни је да ни је, не ко ли ко сво јих вр шња ка... Е, 

он да се по ја вио го спо дин са мо ра и све је би ло го то во. Ви део сам их 
јед ном, док сам се део у ка фа ни са јед ном до сто јан стве ном да мом, 
ка ко се др же за ру ке. До бро сам знао да то до та да ни ка да ни са јед
ним ни је ра ди ла и схва тио да јој је ово га пу та ста ло. 

Ни сам мо гао ни прет по ста ви ти да је осам на ест го ди на ста ри ји од 
ње  ствар но је био мла до лик. До та да сам, као и ра ни је, ми слио да 
то не ће ду го по тра ја ти, зна ју ћи за ње не че сте ме лан хо ли је. Па, ко би 
под но сио ње но ста ње? Ко, осим ме не? И ње ног бра та. 

Тај њен брат, ствар но је до бар деч ко. Ко ли ка је са мо раз ли ка из
ме ђу њих дво је! Ни ка да, али баш ни ка да, са њим се ни сам по сва ђао. 
Од ма ле на је био по слу шан. Та кав је остао и по сле за вр ше не сред ње 
ди зај нер ске, чак и по сле сту ди ја. Је дан ствар но при ме ран мо мак. Ех, 
ка да би сви мом ци би ли та кви...!

♣
Ви део сам их ка ко ше та ју Ка ле мег да ном. Ни су се др жа ли за ру ке. 

По љу би ла га је не ко ли ко пу та у образ. Уоп ште ни су ли чи ли на љу бав
ни пар. Мо жда због то га њи хо ва љу бав жи ви...

Раз ми шљао сам та да, док сам се део на клу пи око ко је су се вр
зма ла де ца, да ли да оста нем или не. Шта ме је, осим ње, ве зи ва ло за 
зе мљу у ко јој сам жи вео? Од ка да сам ди пло ми рао, ра дим, нонстоп 
ра дим, али ни сам на пра вио ни јед ну из ло жбу. 

„Не по зна јеш пра ве љу де, очи глед но. Био си ме ђу нај бо љи ма 
у кла си, а где си са да?“ из го во ри ла је ко ле ги ни ца ко ју сам срео у 
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пе ка ри и ко ја ме је пи та ла ко ли ко сам из ло жби на пра вио. Она их је 
на пра ви ла се дам у зе мљи и че ти ри у ино стран ству.

Ни сам ви ше био љу ба зан чо век. Ни ти дру же љу бив. Мо је спо соб но
сти ко му ни ци ра ња са љу ди ма сва ким да ном би ва ле су све ма ње и ма ње.

2.

♠
Пр ви пут ме је по звао те ле фо ном 2. ју на, истог да на ка да сам из 

свог ра чу на ра не смо тре но из бри са ла се ми нар ске ра до ве, као и све 
мо гу ће до ку мен те ко је сам до та да са ку пи ла, а би ли су ми по треб ни 
за сту ди је. Не знам ни са ма ка ко се то до го ди ло. Два мо ја дру га, обо
ји ца за лу ђе ни сту ден ти елек тро тех ни ке, без у спе шно су по ку ша ва ли 
да по вра те до ку мен та.

„Ка ко си са мо ово ус пе ла? Па, ови про гра ми вра ћа ју све жи во!“ 
По звао ме је на ве че ру. Не знам да ли је ијед на од мо јих дру га ри

ца има ла мом ка ко ји во ди на ве че ру. Пре тог по зи ва, за се ми нар ским 
ра до ви ма и до ку мен ти ма пла ка ла сам, са пре да си ма, не ко ли ко са ти. 
Он да сам се спре ми ла, обу кла но ве фар ме ри це, обич ну бе лу ма ји цу са 
при лич но ду бо ким „ве“ из ре зом, не би ли ма кар на зрео мо је ма ле гру
ди. Да, и чи зме. Но ве чи зме, ко је сам, не ко ли ко да на пре то га, ку пи ла 
на рас про да ји за са мо че твр ти ну сту дент ске сти пен ди је ко ју сам до би
ја ла. Ни је ни по гле дао у „ве“ из рез, ко ји сам до дат но укра си ла бро шем. 

Сле де ћих осам пу та ве че ра ли смо у истом ре сто ра ну. Осам пу та! 
По че ла сам да сум њам у ње го ве зре ле и за во дљи ве ре чи, ко је је из
го ва рао то ном ко ји је при ли чио са мо љу ди ма ко ји су има ли уро ђе ни 
ка рак тер во ђе. 

По сле осме ве че ре, оти шли смо у ње гов стан ко ји је по чео да ре
но ви ра. На по ду днев не со бе без бри жно су се ба шка ри ли пра зни па
пир ни џа ко ви це мен та и кре ча. За тво ре не пла стич не кан те од два
де сет и пет ки ло гра ма за у зи ма ле су угло ве днев не и спа ва ћих со ба. 
У ста ну, три де се так го ди на ста ром, ку хи ња и ку па ти ло из гле да ли су 
као да су пра вље ни пре Пр вог свет ског ра та.

„Због че га исти ре сто ран? То ли ко га во лиш?“ упи та ла сам, гле да
ју ћи у за вр ше не гип са не ре ље фе на пла фо ну спа ва ће со бе. 
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„Не, пр ви пут сам са то бом оти шао та мо. Исти? Да би смо нас дво
је утвр ди ли гра ди во.“  

♦
Али, да ће се за ње га уда ти ни сам мо гао ни по ми сли ти! 
Ни сам ве ро вао ни он да ка да га је до ве ла и из го во ри ла: „Ово је 

Бал ша, мој Бал ша. Вен ча ће мо се сле де ћег ме се ца.“ 
Ста јао сам као бе тон ски стуб; ни сам ре као баш ни јед ну реч. Њен 

брат је сти дљи во по чео да го во ри, да их гр ли, да че сти та.
И да ље сам без ре чи се део за ку хињ ским сто лом и слу шао њен 

пи ска ви глас: „Знам да је тре ба ло да вас при пре мим, да вам ка жем 
ра ни је, али смо хте ли да на пра ви мо ма ло из не на ђе ње.“

Гле дао ме је оним сво јим па сјим очи ма, ма лома ло па се сме шио, 
њој и ме ни нај ви ше, Иго ру не ко ли ко пу та са мо. Ја сно пам тим драп 
кра ва ту са тач ки ца ма  ни сам си гу ран да ли са тач ки ца ма там но пла
ве или там но зе ле не бо је. Као да ју је за ле пио за ко шу љу, то ве че ни је 
се по ме ри ла. Ми слим чак да се ни је ни са ви ла. Ни у то а лет ни је оти
шао, а на дао сам се да ће се сла бост ње го ве бе ши ке по ка за ти од мах. 

Она ра ки ја, „ло за“ ко ју сам ис пе као прет ход не го ди не, би ла је и 
та да од врат на. „Ни је Вам ло ша ова ‘лоза’. Про шло го ди шња? Одав
но ова кву ни сам пио. Про сто ле чи“, ре као је. „Ма да, нај ви ше во лим 
да по пи јем ита ли јан ску ко мо ви цу. Имам не ко ли ко ли та ра код ку ће; 
до не ћу Вам јед ну да про ба те.“

Иза шли су за јед но на ве че ру, они и Игор. По зва ли су и ме не  на
рав но да ни сам при хва тио. Из ми слио сам да сам баш кре нуо да се 
ви дим, по сле ско ро јед не де це ни је, са дру га ром из вој ске.

„Жао ми је што си умо ран. Иде мо у ди ван ре сто ран, ште та. Ви ше 
бих во ле ла да иде мо са мо ти и ја, али ка да је већ ова ко...“, учи ни ло 
ми се да ми је ре кла.

♣
Још јед ном сам их ви део за јед но. Ово га пу та на Те ра зи ја ма. Др

жа ли су се за ру ке. Она ме по но во ни је ви де ла.
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Би ла је за љу бље на. Ја ко за љу бље на. Ра до ва ло ме је то. И да ље 
ме ра ду је.

Осе ћај за љу бље но сти ни сам до жи вео још од основ не шко ле. Био 
сам у осмом раз ре ду ка да сам у ауто бу су се део са Жељ ком Бер ба ков, 
док смо се во зи ли пре ма Тр ши ћу. Сви део сам јој се. Си гу ран сам у то. 
Но, ни сам имао хра бро сти да јој по сле ика да ви ше при ђем. Ви ше од 
го ди ну да на ми слио сам са мо на њу. 

По сле Жељ ке су до шле сли ке. Од та да не пре ста ју да ми се вр зма
ју по уму.

3.

♠
Два да на по сле вен ча ња, от пу то ва ли смо у Ин ди ју. Бом бај, Ган ди

на гар и Уда ни пур из вла чи ли су из нас раз о ча ра ње, ди вље ње, умор и 
мир на из ме нич но. 

„Ин ди ја, шта ће те у тој пр љав шти ни? Да се раз бо ли те?“ ре као је 
мљац ка ју ћи ка да је чуо да ће мо ићи на свад бе ни пут у Ин ди ју. „Не 
бих се та мо упу тио ни за ми ли он ди на ра... Ни за два, три, че ти ри, 
пет...“, по чео је да бро ји. Бро јао је до два на ест, за стао: „Ко ли ко тре ба 
да про ђе да би од де вој ке по ста ла же на, па он да ис ку сна же на?“ По
но во је по чео да бро ји, за у ста вио се на че тр де сет и се дам. „Ис ку сна“, 
из го во рио је, и да ље мљац ка ју ћи.

„Шта ли је оно тре ба ло да зна чи? Оно ње го во бро ја ње док је јео?“ 
упи тао је мир но Бал ша, док је по ка зи вао са о бра ћај ну и во зач ку до
зво лу по ли цај цу ко ји нас је за у ста вио од мах на кон по ла ска. „Знаш ли 
о че му је го во рио? Да се ни је ма ло из гу био?“ 

Ни је се из гу био. Пам тио је!

♦
Они ствар но не ма ју пој ма! Ин ди ја, па Ин ди ја! 
А због че га та да ни су пр во об и шли на шу др жа ву? Тре ба ло је да 

пре ђу гра ни цу и оду на на шу све ту зе мљу. Тре ба би ти хра бар за та
кво де ло! 
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Су тра, већ су тра бих се упу тио са мо да ме ове но ге не за фр ка ва ју. 
Бо ле ме већ ме се ци ма. Пе шке бих оти шао! Ве че рас, не су тра! 

Не бих оби ла зио ци ган ске све ти ње. Не бих... У су шти ни, не мам 
ни шта про тив Ци га на, шта ће љу ди... Ваљ да ме ђу њи ма има и до
брих, али сви ко је сам по зна вао су ло по ви и не рад ни ци. Ко ли ко сам 
са мо про бле ма имао на по слу са јед ним ци го шем. Три пу та смо га 
хва та ли у кра ђи, три пу та је по ку шао да из не се исту ствар. Те сте ру 
за др ва! За ми сли те! Сва ки пут је при чао исту при чу. По треб на му је 
да се че др ва за зи му. Па, зар је то ли ко ску па? Где је спи скао пла ту? 
Мо рао сам да га при ја вим по ли ци ји. Бр зо је до био от каз.

„Че тво ро де це, че тво ро де це!“ ку као је. 
Па, што ни је ми слио на де цу док је крао?

♣
Од ка да нас је упо зна ла са Бал шом, ни је га под но сио. Не знам 

због че га га је тај сми ре ни чо век ири ти рао.
„Због че га ме ири ти ра? Си не, ти то не мо жеш раз у ме ти. Сва ки 

отац за сво ју кћер же ли са мо нај бо ље. Он ни је чак ни про се чан. Да
ле ко је ис под про се ка“, ре као ми је.

Бал ша ни је про се чан. 
Би ла је срећ на. Ко нач но срећ на. 

4.

♠
Из Ин ди је смо се вра ти ли ра до сни и пре пу ни бла га без те жи не. 
Ста јао је на те ра си док смо из ла зи ли из так си ја: „Игор је оти шао 

на кра ћи од мор. Од вео га је онај ње гов дру гар Ра де Ми ло вац у не ку 
ви кен ди цу на Та ри. До ла зи у по не де љак. Ви са да као да сте  ма ло по
там не ли, баш ли чи те на Ин диј це. Иако та кве не при мам, ипак уђи те.“ 

Ка да смо по ка за ли по клон ко ји смо му до не ли, из го во рио је: „Зна
те ли да сви Ци га ни во де по ре кло из те ва ше Ин ди је. Ја их, ипак, не 
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под но сим. То је нај го ра сор та љу ди. Ти Ци га ни, у ства ри, ти Ин диј ци. 
Би ли сте у ци ган ској зе мљи, а да то ве ро ват но ни сте ни зна ли.“ 

Бал ша је ста јао по ред сто ла по лу ра ши ре них ру ку, као да је по ка
зи вао не по сто је ће ра не од убо да ек се ра на ша ка ма. Ве ро ват но су ме 
ње го ва ду га ко са и нео бри ја но ли це под се ти ли на Рас пе тог. 

„То је чи сти ра си зам“, из не на дио ме је Бал ша. 
„Ра си зам? Шта ти знаш о ра си зму? Овај твој је не ки бра ни лац Ин

ди ја ца и љу ди ко ји су по ре клом из Ин ди је? Ни си ти баш та ко млад да 
та ко го во риш и да не раз у меш. Ре ци ми, ако бу деш имао си на, да ли 
би во лео да се оже ни Ци ган ком? Да се син Бал ше Пре кај ског оже ни 
Ци ган ком? Да ли би ти во ле ла?“ 

♦
Бал шић ме је на звао ра си стом. 
Шта тај зна о ра си зму? 
Ода кле му са мо сме ло сти да ми то ка же? 
Ме ни, ве ли ком љу би те љу атле ти ке. Сла вио сам за јед но са свим 

оним црн ци ма ко ји су ре дов но по бе ђи ва ли на Олим пиј ским игра ма 
и Свет ским пр вен стви ма. Чак и ка да су им про на ла зи ли не до зво ље на 
сред ства у кр ви, био сам на њи хо вој стра ни. Чак и та да! До бро по зна
јем же љу за по бе дом. 

И сам сам ро ђе ни по бед ник.

♣
Ни сам био код ку ће ка да су се вра ти ли са брач ног пу то ва ња. Он и 

Бал ша су се по сва ђа ли.
„За ми сли са мо ка ко се по на шао ка да је ус пео Бал шу да из ба ци из 

так та? За ми сли до кле је оти шао“, ре кла ми је та да.
„По чео је да бра ни Ци га не. Од то га је све по че ло. Не мам ја ни шта 

про тив њих, али ни сам им баш на кло њен. То су лен шти не, нај о бич
ни је лен шти не. Шта ти ми слиш о њи ма? Баш ме за ни ма шта ти ми
слиш о њи ма“, ре као ми је.

Ни је му се до пао мој од го вор.



Ukoliko ste povezani na internet,  
kliknite link http://bit.ly/oxtFqX

i naručite knjigu.
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