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На Копакабани купачи користе последње часове
недељног поподнева за уживање на прелепој пешчаној
плажи, или за спортске активности. Још увек се чује
упорно лупање лоптице за фрескобол1, људи трче и
возе бицикле по стази крај плаже. Један човек трчи по
песку. Делује помало задихано, види се по њему да није
у првој младости, али као и сваке недеље поподне, он
упорно трчи. Његова жена и двоје деце се за то време
забављају поред воде. Међутим, мисли су му негде другде.
Размишља о животу и о непријатним обавезама које га
чекају у понедељак. Марињо је успешан пословни човек.
Пријатељи га зову Марињо, али пуно име му је Марио
Аугусто.
Марио Аугусто је човек средњег раста, можда мало
пунији за своју висину, али има добро држање и радо
се бави физичким активностима. У младости, док је
још могао, играо је фудбал. Неки тврде да је био добар
фудбалер. Његов отац, глава породице коју је вредним
радом успео да издигне из сиромаштва, био је столар,
а мајка је кувала и бринула о целој породици. Његова
старија браћа сада већ више нису међу живима, као ни
отац, који је преминуо од срчане болести. Да му мајка,
1 Фрескобол (порт. frescobol) – спорт типичан за плаже Рио де Жанеира који
се игра дрвеним рекетима. Играчи се не такмиче међусобно, већ настоје да
гумену лоптицу што дуже одрже у ваздуху.
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која живи с њим, није још увек жива, могло би се рећи да
је Марињо сам на свету са својом породицом.
Марињу је сада четрдесет седам година. Има
стан у Копакабани, у улици Републике Перу, на само
неколико минута од плаже. Има двоје деце, Ану
Карлу, шеснаестогодишњакињу, и Карлоса Жуниора,
тринаестогодишњака. Његова жена Лауриња има
тридесет пет година, дугу косу, смеђе очи и светлу кожу,
препланулу на сунцу Копакабане. Могло би се рећи да су
савршена породица, да су веома срећни. Марињо је гајио
посебну нежност према својој породици и био је веома
пожртвован отац. Међутим, имао је један проблем. Волео
је да се коцка. То му је био једини, али велики порок због
којег је многе ноћи проводио у коцкарницама и тамо
углавном крунио мало наслеђе које му је отац оставио
и губио новац који је вредним радом зарадио. Упркос
упорним молбама његове жене, Марињо није успевао да
се ослободи порока.
Да ствар буде гора, у Бразилу је коцка законом
забрањена, тако да све илегалне коцкарнице које се
обично налазе у дну одређених ресторана или барова
контролишу криминалци с којима нема шале.
Сада, док трчи плажом, Марињо размишља о свему
што мора да уради у понедељак не би ли успео да врати
дуг. Треба му десет хиљада долара. – „Потерао ме је неки
малер. Био сам убеђен да ћу погодити црвену десетку” –
размишљао је Марињо, али рулет га је преварио и остао је
без десет хиљада долара.
Трчање је требало да помогне Марињу и да мало
освежи мозак, али овог пута није било од помоћи. Све
време је размишљао само о томе где да нађе новац да
плати дуг сутрадан ујутру. Своју готовину је изгубио на
коцки претходног месеца, тако да је сада морао да тражи
паре на зајам, свакако по неповољним условима. Али
више од проблема с новцем мучило га је то што није
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успео да одржи обећање дато самом себи, да се више неће
коцкати. Није дуго издржао и поново се нашао у казину.
Када је осмислио план за сутра, могао је да се врати
код жене и деце, не дозвољавајући да било ко од њих
примети да се нешто дешава. Само он је знао да су сада
сиромашнији за десет хиљада долара. Кад је стигао до
њих, сви су већ били спремни да крену кући, где их је
чекала укусна вечера коју је спремила Марија, њихова
кућна помоћница. Деца су била веома гладна.
– Децо, не заборавите да оперете ноге на чесми, пре
него што уђете у лифт. Не желим више да слушам како
ми председник скупштине станара звоца због вас – каже
Марињо.
– Наравно, тата! Нећемо заборавити. Увек нам то
говориш – одговори Карла подсмевајући се.
– Да, Карла, нећете заборавити, нећете заборавити,
али увек заборавите, па се после мени председник жали.
Не могу више да га поднесем, овај је најдосаднији кога
смо икада имали овде у згради.
– Немој тако, љубави, и ти си био председник и знаш
како је када треба бринути о целој згради. Не смемо да
допустимо да се то дешава. Станари нек се понашају како
хоће, али наша деца су већ велика. Знају да треба да оперу
ноге сваки пут после плаже – каже Лауриња.
– Да, драга, знам, али овај је стварно много досадан.
Све му смета. Качи обавештења по целој згради, не
може ово, не може оно. Ово је зграда у Копакабани, а не
затвор! Него, нема везе, пусти сад то! Умирем од глади.
’Ајмо, децо, пожурите, хоћу да сви будемо за столом кад се
послужи вечера.
После вечере, Марињо гледа кроз прозор и види
да почиње киша. То значи да посао у понедељак неће
ићи добро, јер су људи лењи кад пада киша и не излази
им се из куће. То је типично за Кариоке 2! Чим падне
2 Становници државе Рио де Жанеиро. (прим. прев)
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киша, неће на посао. Ко би разумео тај свет, нема пас
за шта да их уједе, а довољна је киша да их задржи код
куће.
„Сутра чим се пробудим морам да зовем зеленаша
да ми донесе паре јер сам власнику коцкарнице обећао
да ћу да платим дуг до поднева. Проклет био! Шта ми је
требало да идем у коцкарницу те ноћи?”
Сви укућани су већ спавали, а Марињо је гледао у
плафон, лежећи замишљен у кревету. Размишљао је о
очевој смрти, зашто је морао да умре тако рано, још је био
млад, ни седамдесет година није имао. Али, изненадио га
је проблем са срцем. Можда је превише радио.
И Марињо сада превише ради и има превише
проблема. Поред тога, коцка му уопште не помаже, већ
му само доноси нове проблеме и дугове.
„Боље би ми било да покушам мало да одспавам”,
помисли Марињо. „Још мало па ће да сване.”
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– Ћао, драга, желим ти леп дан. Молим те немој да
пустиш децу да дуго спавају. То што иду у школу поподне
не значи да треба да преспавају цело преподне. Видимо
се вечерас.
– Ћао, љубави! – одговори Лаура – Данас си баш
поранио, нећеш кафу, нећеш да доручкујеш? Чему толика
журба? Канцеларија ти је у центру града, неће никуда да
побегне!
– Не, драга, данас баш морам да пораним и средим
неке ствари.
Марио стиже у своју канцеларију на петом спрату
једне зграде у улици Седмог септембра. Веома је забринут.
Дошао је врло рано, што нема обичај. Канцеларија је
још увек празна. Данас је успео да стигне чак и пре своје
секретарице Розе, која је у канцеларији увек пре њега.
Превазишао је самог себе!
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Пред вратима је затекао новине и на насловној страни
угледао вест: „Пет лешева пронађено на фудбалском
терену у Онорију Гуржелу, предграђу Рио де Жанеира”.
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Аутомобил у пуној брзини улеће у кривину. Био је
то шевролет опала из 1973. Улица је тог јутра мокра. Све
се одвија брзо, возач је нервозан, јер је млад. Тек му је
шеснаест година и први пут чини нешто велико.
Кола се крећу улицама Бента Рибејра, сиромашног
предграђа Рио де Жанеира. Журка са које је управо
изашао била је добра и сви су се лепо провели у локалном
клубу. Међутим, овај момак није имао намеру само да
се проведе, него и да украде озвучење које је те ноћи
забављало све оне људе.
План је био савршен: да сачека да се све заврши,
па када власник клуба оде, да се врати по озвучење. Тада
ће већ сви бити код својих кућа и спавати, тако да ће он
имати довољно времена све да обави у пустом клубу.
Тако је и учинио, када се све завршило. Кришом је ушао
у клуб...
Био је то момак који, у принципу, није имао неку
преку потребу да украде озвучење или да се уопште бави
криминалом. Имао је породицу, оца, мајку и браћу.
Он и Селио су се знали од малих ногу. Иако је са својих
шеснаест година практично још увек дете у пубертету,
јасно је да у њему чучи неко зло. Заправо, неко велико
зло. Већ је убио једног њиховог заједничког друга, из само
њему познатих разлога.
Тог поподнева седели су под једним дрветом и
разговарали о фудбалу и дечјим занимацијама, кад је он
наједном извадио тридесетосмицу и испалио три хица у
свог друга, који је потом још неко време лежао ту, тресући
се и тражећи воду. Била је то ужасна сцена, а нико није
могао да учини ништа да му помогне. Људи су питали шта
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се догодило, а он, Селио, није смео ништа да каже, док је
дечак који је пуцао само стајао ту поред и гледао. Кад је
дошла полиција, њихов друг је већ био мртав, ништа нису
могли да учине...
Постављали су им разна питања: „Ко је пуцао? Шта
се десило? ” Али, нико ништа није смео да каже.
– Не знамо ми ништа, ништа нисмо видели – таква
су правила улице.
То је био први пут да га је Селио видео да је починио
злочин, али не и последњи.
Зора је, он улази у празан клуб у којем влада мук.
Успева да размонтира озвучење које је за оно време било
прилично сложено. Требало му је само неколико минута
да однесе све то до кола. Опала из 1973. има велики
пртљажник, тако да је све успео да смести и да се брзо
одвезе оданде, по улицама мокрим од кише, која је те ноћи
с недеље на понедељак тихо сипила. Кола је паркирао
испред једне напуштене куће и истоварио озвучење што
је брже могао. Затим је поново сео у кола и одвезао их на
договорено место. Тај догађај ће заувек променити живот
многих људи.

4
Следећег јутра, Селио је још увек спавао када је
неко дошао да га тражи. Његова мајка је, као и увек,
рекла да он није код куће. Њој се нису допадала његова
пријатељства са улице, али он је кроз сан ипак чуо глас
који је дозивао његово име. Није знао да ли сања. Добро
је знао тај глас.
– Био је овде неки момак да те тражи. Рекла сам
ти већ да нећу да ти људи долазе овамо да те зову, ти
џабалебароши који су по цео дан на улици.
– Знам, мама, смири се! Немој да осуђујеш људе само
зато што нису онакви какви би ти волела да буду или што
не раде оно што ти мислиш да треба да раде, молим те.
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– Казала сам ти већ да нећу да те ико овде тражи!
Рекла сам му да ниси ту.
– Добро, мама, важи!
Селио је доручковао на брзину и изашао напоље.
Улица је била место где се све дешавало и неко је сигурно
имао нешто да му исприча поводом неочекиване посете
тог понедељка ујутру. Кад је стигао близу дрвета поред
којег су се обично окупљали, стигла је и новост.
– Јеси чуо? Украли су озвучење из клуба ноћас. Турчин
је бесан, заклео се да ће убити онога ко га је покрао. А сви
знамо ко је то, зар не? Логично! Али нико ништа не прича
– коментарисао је један његов друг.
Селио је мислио у себи: „Откуд они знају шта се
синоћ десило?” Остали су га чудно гледали.
– Шта је, људи, шта се десило? Зашто ме сви тако
гледате? Зашто ми то причате, то да знате ко је украо? Ја
ништа не знам и ништа нисам видео.
– Пази, Турчин каже да је то био Зе, јер му је Сезар
све испричао. Рекао му је да је Зе направио план да украде
озвучење. Зато је Зе одмах јутрос рано дошао да те тражи
и сигурно ће хтети да те убије.
– Али ја нисам ни видео Турчина, спавао сам. То је
сигурно био онај други Сезар.
Селио је одлучио да оде право код Зеа, да га потражи,
али је на путу срео још једног друга.
– Где си кренуо? – упитао га је друг.
– Био сам код дрвета, чуо сам све што се синоћ
десило...
– Селио, не смеш код Зеа сам, убиће те.
– Али Рубенсе, ја ништа нисам урадио! Он мора да
сазна да је други Сезар све испричао власнику клуба, а
не ја!
– Селио, знам да ниси ти, али треба нам помоћ. Ајмо
код мојих пријатеља који живе у фавели тамо близу моје
куће. С једним лоповом и убицом може да се носи само
други лопов и убица. Ти ниси ни једно ни друго. Нећеш
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сам успети да решиш тај проблем. Хајде да потражимо
неког другог, знам једног дечка који је његов непријатељ.
Зове се Пиштољ. Он ће нам обавити то бесплатно, не
морамо ништа да му платимо!
Селио се сложио, јер му се у том тренутку учинило да
је то једино решење. Потражити другог лопова и убицу и
помоћу њега се одбранити. Стигли су Рубенсовим колима
до Пиштољеве куће.
– Хоћеш с нама код Зеа? - пита Рубенс Пиштоља.
– Имам проблем. Он вероватно хоће да ме убије и морам
да се одбраним, али не желим да му се ишта деси. Хоћу да
будеш ту само за случај да нешто искрсне – додаје Селио.
– Наравно! - одговара Пиштољ без размишљања.
Док су били у колима, у белој буби са затамњеним
стаклима, Селио је схватио да чини највећу лудост у
животу. Сад више није упетљан само с једним убицом,
него са двојицом.
– Молим вас, останите у колима, ући ћу сам – рекао
је Селио, кад су стигли до Зеове куће.
Селио је изашао из кола. Сунце је сијало све јаче а
улица је полако оживљавала. Људи су ишли ка аутобуској
станици да ухвате превоз за посао, а нека деца су већ играла
кликере. До Зеове куће водио је дугачак ходник. Чули су се
и пси, људи који перу дворишта, кола и препуни аутобуси
који су у близини пролазили. Селио је већ с врата повикао:
– Зе! Зе! Тето, је л’ Зе код куће?
– Јесте! Уђи, Селио – одговорила је Зеова мајка.
– Хвала, тето.
Онда је радосним звонким гласом почела да га
запиткује:
– Колико дуго те нема! Како си? Како ти је мајка?
Много ради, је л’ да?
– Да, тето, мама много ради, као и увек.
Зе му је чуо глас.
– Селио, не мораш да улазиш! Сачекај ме напољу!
Идем само да узмем нешто!
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Селио је знао шта је то нешто.
– Зе, молим те, не узимај ништа! Слушај! Нисам
ноћас био нигде, био сам код куће, ни са ким се нисам
срео, ништа нисам видео и не знам ништа! Грешиш, неко
други је цинкарио шта се синоћ дешавало. Ја сам спавао
до малопре, не знам шта се десило.
– Јеси сигуран да је све то тачно? – упита Зе, гледајући
Селија у очи.
– Јесам, наравно! Кад сам јутрос изашао на улицу,
чуо сам те приче и, наравно, одмах сам дошао да причам
с тобом. Ортаци смо, а и ја стварно ништа не знам и зато
не могу да причам о ономе што не знам.
– Нећу онда ништа да узимам, верујем ти и готивим
те. Хајмо напоље да се испричамо.
Али Селија је напољу чекао други проблем... Како
сада да се појави са Зеом на улици? Пиштољ је чекао у
колима, знао је да га Зе не би убио у кући, пред породицом,
него на улици. И шта сад? Селио ће се појавити са Зеом, а
Пиштољ ће одмах искочити из кола и пуцати. И како сад
да каже Зеу да је повео другог убицу код њега? Пролаз који
је водио до улице је био толико дуг да се Селију чинило
као да иде авенијом којој нема краја. Док су ишли ка
улици, свашта му је пролазило кроз главу. Када су стигли
до капије, Селио још увек није знао шта да ради.

5
– Не! Нећу aнестезију. Журим, много тога још морам
данас да завршим. Ноћ је била дуга, а дан ће изгледа бити
још дужи.
– Али, Жеремијасе, треба два зуба да ти извадим,
није то шала. Знам да си издржљив, али ово боли, човече!
– Не! Журим! А кад журим, немам времена да
примам анестезију. Ајде, Рикардо, вади тај зуб! Не могу
више да трпим овај бол, омета ме, мозак ми не ради!
– Добро, Жеремијасе, ти најбоље знаш, али, као и
15

увек, мислим да је то лудост. Мораш више да се пазиш.
Види, пријатељу, живот је само један. Познајем те много
година и знам да не волиш да ти се ико меша у живот, али
морам ти рећи, као пријатељ: ти твоји ожиљци од метака,
од ножа, Жеремијасе... Ниси више младић, мораш да
мислиш на будућност, да створиш породицу, она жена
уопште није за тебе...
– Јао, човече! Не знам зашто и даље долазим код
тебе... Јеси ти бре зубар или поп, мајке ти? Стално ми
држиш неке придике! Је л’ можеш већ једном да ми
извадиш те зубе, па да идем?
– Добро, седи, али пази, болеће те...

6
Сунце се већ пробијало кроз прозор, а она је једва
успевала да отвори очи. Кућа је изгледала као да је њоме
прошао ураган, све је било разбацано. Поред ње је лежала
плавокоса, веома лепа млада жена, могла је имати око
двадесет пет година, чије плаве очи је добро запамтила
после синоћне авантуре.
Изгледало је да ни плавуша не може да устане из
кревета. Сузана је, једва некако, лагано отворила очи и
прва мисао која јој је дошла била је: „Јао, Боже! Морам да
се скинем с овога.”
Сузана је била навучена на кокаин. Проводила је
ноћи по клубовима и баровима. Привлачиле су је жене.
Не би се могло рећи да је била лезбејка, да је волела само
жене, јер је имала и мушкарца. Можда се баш због те
неодлучности из ноћи у ноћ дрогирала.
„Морам да средим овај неред”, помислила је.
Једним скоком устала је из кревета и почела да буди
своју партнерку.
– Хеј! Пробуди се! Време је да идеш кући. Хеј!
Пробуди се! Пробуди се! Треба да идеш кући!
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Али девојка је изгледа спавала дубоким сном. Сузана
је била упорна.
– Буди се! Хајде! Мораш да идеш! Мој муж ће доћи
сваког часа и уопште му се неће допасти да те затекне
такву у свом кревету. Веруј ми, он није човек кога би
волела да упознаш.
Девојка, међутим, упркос свом том труду и вици,
уопште није реаговала. Сузана јој је онда пришла да је
продрма и, када ју је додирнула, препала се, јер је девојка
била ледена. Вероватно због шока у којем се нашла,
почела је да прича сама са собом.
– Аух, јебем ти живот! Предозирала се! Сад тек имам
проблем... Зашто је баш код мене морала да умре? Целе
ноћи смо биле у оном клубу и ништа се није десило. О,
Господе, ово ми се не дешава, не могу да верујем да је
девојка мртва. Шта сад да радим? Кад дође Жеремијас,
убиће ме. Не смем да зовем полицију. Чега све има овде
у кући... Како да објасним да је девојка умрла овде, а ја јој
ни име не знам? Аух које срање! Морам да побегнем. Да,
побећи ћу. Кад Жеремијас налети на леш, снаћи ће се. Он
је навикао на то. Али, ако и мене овде затекне, какав је
луд, може и мене да претвори у леша.
Сузана је онда почела да прикупља све ствари које је
могла у рукама да понесе – што, наравно, није било много
– ушла је у кола и брзо се одвезла, немајући пред собом
јасно одредиште. Кроз главу јој је свашта пролазило, као
неки филм.
„Све ми се врти, јао бре, зашто дозвољавам да ме
увуку у оваква срања... Морам да нађем неко место да се
склоним, да се сакријем, да нестанем на неко време, али
где? Свим пријатељима сам се већ смучила. Смучили су
им се моји пороци и смучио им се Жеремијас. Код мајке
не могу више да идем, а сестра неће ни да чује за мене.
Сад још и ова гужва у саобраћају, јао, већ је почео шпиц,
ова улица је увек закрчена кад нам се највише жури... А
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опет, где ја па журим? Морам брзо да мислим. Надам се да
овај ауто који је Жеремијас овог пута довезао није украден.
Жеремијас стално вози украдена кола, али ми никад ништа
не прича, никад не знам шта је тачно, а шта није. Овај ауто
је матор, али шта да радим? Каква крнтија... Изгледа да је
баш стар, нешто типа седамдесето, седамдесет и неко. Не
разумем се добро у кола, али оваква се ретко виђају, још је
и сав штрокав. Жеремијасова слика и прилика.”

7
– Чекај! – рече Зе помало сумњичаво – Је л’ оно
Пиштољ у Рубенсовим колима? Изгледа да јесте. Не, не
изгледа, то је он! Шта тај лик тражи овде код мене, је л’ с
тобом? Реци ми истину, Селио, је л’ с тобом? Довео си ми
непријатеља у кућу?
– Не, Зе, није то што мислиш. Пиштољ је дошао само
да ми помогне, јер сам био много уплашен и збуњен због
онога што би могло да се деси код тебе.
– Ах! Чекај, зове ме Ди-џеј. Идем да видим шта хоће,
досад је спавао. Чекај ме ту, Селио, немој да идеш!
„И шта сад? Нисам чуо да га Ди-џеј зове, а ко је
уопште тај Ди-џеј?“, размишља Селио. „Сигурно ће се
вратити наоружан. Шта сад да радим? Да отрчим у кола
или да га чекам?“
– Хеј! – узвикну Пиштољ излазећи из кола са
магнумом 45 у руци и претрчавши улицу.
„Сад више не смем овде да останем, морам да кренем
њему у сусрет.“ Селио је истрчао кроз капију.
– Шта то радиш? Шта се дешава, Пиштољу? Склони
то оружје, молим те! Насред улице смо, људи пролазе
овуда, иду на посао, ја овде близу живим.
Пиштољ као да га није ни чуо и наставио је да трчи
ка капији. Селио се нашао између двојице убица. Из те
ситуације само га је чудо могло спасити. Окренуо се и
видео да Зе долази наоружан дугом тридесетосмицом. У
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том тренутку, као да је све стало. Једино о чему је могао
да мисли било је питање како је успео да се нађе усред те
збрке у понедељак рано ујутру.
Био је на корак од смрти. Међутим, одједном су у
пуној брзини у улицу улетела кола која возач очигледно
није успевао да контролише, попела су се на тротоар и
ударила право у паркирану бубу. Одмах потом, у улицу
улећу и полицијска кола, која су очигледно јурила ова
претходна. Видевши полицију, Селио се није усудио да
бежи јер би га то одмах учинило сумњивим. Пошто је
Пиштољ побегао преко зида једног дворишта, он је остао
сам на улици.

8
„Чекај, ово ипак није шпиц, нешто друго је у питању,
превише је полиције.”
– Можете ли да паркирате овде, молим вас.
Полицијска контрола.
– Много журим.
– Жао ми је, госпођо. Молим вас, паркирајте овде.
Дајте ми возачку и саобраћајну дозволу.
– Али, господине полицајче, зар овако рано ујутру?
– Извините, али о томе ми одлучујемо. Паркирајте,
угасите мотор и молим вас дајте ми возачку и саобраћајну.
„Ако сад паркирам, овај полицајац ће да схвати да
сам одваљена од дроге, а не знам ни да ли су ово кола
Жеремијаса Вејна или су украдена... Боље да побегнем.”
Мислећи да су кола стара, Сузана је нагазила
папучицу за гас колико год је могла и аутомобил је, на
њено изненађење, уз шкрипу гума полетео низ улицу,
преврћући полицијске купе. Мотор је, упркос годинама,
још увек био моћан. Полиција је одмах појурила за њом,
и тако је почела потера за Сузаном по улицама Бента
Рибејра. „Што сам сад побегла од полиције? Сада сам
направила још веће срање... Боље да ме не ухвате живу,
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затвор не бих могла да поднесем. Зашто сам побегла? Јао,
јеботе, не могу две мисли да саставим! Скренућу у следећу
улицу и зауставићу кола.”
Сузана скреће у великој брзини и губи контролу над
колима. Покушава да их заустави, али не успева, испред
ње су нека бела кола. Изгледа да је буба.
– Боже, ударићу у бубу!
Полиција је убрзо затим стигла. Ударац на крају ипак
није био толико јак. Сузана се онесвестила, два полицајца
излазе из кола с оружјем у рукама.
– Излази из кола! Излази из кола!
Сузана је у несвести, не одазива се на њихова
наређења. Али зато излази возач из бубе. Чини се да је
повређен. Он седа на земљу, а полиција осматра околину
и примећује да нема више никога, сви су се склонили
у куће. Недалеко одатле, крупне и опасне очи с крова
мирно посматрају све то. Пиштољ размишља: „Срећа да
сам изашао из кола, јер да сам остао, ухапсили би ме због
пиштоља.” С друге стране улице, сакривен иза капије, Зе
препознаје кола која је оставио у Жеремијасовој гаражи.
– Шта ова кола траже овде, је л’ то нека шала?

9
Пет сати је ујутру. Новинарка Марина је у потрази за
вестима, али изгледа да се ништа није догодило у ноћи
с недеље на понедељак. Утом јој на пејџер стиже порука.
Један од њених извора тражи да га хитно позове, вест
стиже из Онорија Гуржела. Један сумњиви бели фиат
монца прошао је кроз насеље и отишао на фудбалско
игралиште. Унутра је било пет особа. Сви осим возача су
спавали.
После неколико минута, кола су се поново појавила,
али је у њима био само возач, док су остали лежали насред
игралишта. Марину је ова вест обрадовала. То делује
чудно, али такав је њен посао. Она живи од лоших вести.
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Зато је хитно отишла у Онорио Гуржел. Кад је стигла,
на фудбалском игралишту је затекла лешеве петоро
тинејџера, између 14 и 15 година. Сви су усмрћени хицима
у главу.
Марина одмах зове новине и обавештава шефа да
ће се појавити са главном вешћу јутра. После неколико
начињених фотографија, она жури у центар града. Нема
гужве, тако да брзо стиже и успева да добије насловну
страну новина: Пет лешева пронађено на фудбалском
терену у Онорију Гуржелу, предграђу Рио де Жанеира.

10
– Жеремијасе, не заборави да купиш лек против
упале – добацује зубар.
– Добро! – одговара Жеремијас и брзо улази у своја
кола, белу монцу прљаву од блата.
„Зашто људи никад не мисле о последицама онога
што раде? Зашто су она деца морала да покраду клуб мог
пријатеља? Не волим да убијам децу, али дете које краде
и убија и није дете. Надам се да је Зе успео да украде кола
која ми требају, не могу више да трпим оног досадног
лика који ме прогања да му нађем део за мотор. Сваки дан
ме зивка. Да није шеф полиције већ бих га убио, кунем се.
Дај да свратим овде да најзад попијем кафу.”

11
„Боже, ко ли је побио ту децу и зашто?“
– Марина, телефон за тебе.
– У реду, идем!
– Хало! Здраво, ја сам!
– Надам се да имаш неку бољу информацију од оне
коју си ми већ дао.
– Да, ова је проверена. Деца коју си данас видела на
фудбалском терену у Онорију Гуржелу...
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