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ТАЈНА СОВИНОГ ДОЛА

„МОСКВА”

Ју тар ња ка фа у бео град ском хо те лу „Мо сква“, с Ду ша ном 
Па у но ви ћем, по зна ни ком из сту дент ских да на, дан уо чи 
сме не 2027. и 2028. го ди не, отво ри ла је но ву стра ни цу у 
жи во ту Лу ке Је зер ца. Ни на лик прет ход ним. 

Па у но ви ћа ни ка да ни је убра јао у нај у жи круг при ја-
те ља, чак ни бо љих по зна ни ка. Као бео град ски сту ден ти 
сре та ли су се ту и та мо у ис том дру штву, ме ђу соб но из ме-
ни ли тек по ко ју реч, али да ле ко је то би ло од не чег што 
би се мо гло на зва ти при ја тељ ством. По за вр шет ку сту ди-
ја – Лу ка је за вр шио еко но ми ју, Па у но вић пра ва – пу те ви 
су им се раз и шли. Па у но вић је остао у Бе о гра ду, Лу ку је 
по сао во дио пре ко гра ни це, и ши ром срп ских про сто ра. 
До Лу ки ног до се ље ња у Бе о град, ни је од та да про шло ни 
ме сец да на, је два да су се не ко ли ко пу та сре ли. А и ти су-
сре ти су се сво ди ли на „здра во“ и „ка ко си?“ 

Лу ка се би ни је мо гао да об ја сни ка ко се Па у но вић уву-
као у ње гов жи вот. Ни шта их ни је ве зи ва ло, ни су има ли 
за јед нич ка ин те ре со ва ња, за јед нич ке те ме, за сто лом су 
ви ше ћу та ли не го раз го ва ра ли. И по из гле ду су би ли су шта 
су прот ност: Лу ка ви сок, мр шав, там не пу ти, са тек по ко-
јом се дом, Па у но вић ни зак, пле ћат, про ре ђе не пла ве ко се 
и ду бо ко из бо ра ног че ла иа ко му је, као и Лу ки, би ла тек 
че тр де се то сма. Све их је уда ља ва ло, а ипак су го то во сва-
ко тре ће ју тро за јед но ис пи ја ли ка фе у „Мо скви“.

Све у Лу ки се про ти ви ло том на мет ну том дру же њу, али 
ни је на ла зио на чи на ка ко да га из бег не. Јед но став но, Па у-
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но вић је до ла зио и се дао за ње гов сто у „Мо скви“. Не вољ но 
је при хва тао ње го во дру штво. Али га је при хва тао. Не вољ-
но је при хва тио и да се са ста не са из ве сним Пе тром Са ри-
ћем. Али је и то при хва тио. Тог прет по след њег де цем бар-
ског да на 2027. за ка фан ским сто лом у „Мо скви“, Па у но вић 
је то ли ко ин си сти рао да се срет не на са мо с тим чо ве ком 
да на про сто ни је на ла зио на чи на ка ко да од би је. Ко нач но, 
имао је оправ да ње за при ста нак: „То ће ипак би ти са мо јед-
но не о ба ве зу ју ће ви ђе ње“.

Па у но вић му ни је знао, или ни је хтео ре ћи о че му би 
то, он и Пе тар Са рић, два не знан ца, раз го ва ра ли. Са знао 
је тек то ли ко да је до тич ни Пе тар син Ми тра Са ри ћа, вла-
сни ка ком па ни је „Са рић гру па“, уби је ног пре по ла го ди не 
пред соп стве ном ку ћом на Се ња ку, да је Ми тар, бар та кав 
глас га је пра тио, био је дан од бо га ти јих љу ди у Ср би ји, да 
се о ње го вим по сло ви ма ви ше на га ђа ло не го зна ло, да уби-
це ни су от кри ве не, да ис тра га тап ка у ме сту, и да је Пе тар 
је ди ни на след ник.


