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ЗО РАН ПЕ ШИЋ СИГ МА

РО МАН ТИЧ НА ПРИ ЧА О ЉУ БИ ТЕЉ КИ 
ВЕР МУ ТА И ТР ГОВ ЦУ КЊИ ГА МА

Тр го вац

Ду ша би да за пле ше. Те ло би да ис тру не. Ски таш. Не мо жеш 
да се за др жиш ни на јед ном про кле том ме сту. Не ве зу ју те ни по ро-
ди ца, ни при ја тељ, ни же на, ни пеј заж. Реч „скра си ти се” не по-
сто ји у твом реч ни ку. Не у доб но ти је у по на вља њу. А ипак, све се 
по на вља. Са мо се бро је ви раз ли ку ју. Та ви о ли на мо же да од сви ра 
све то но ве. А оне по тму ле зву ке, оне „ни-та мо-ни -ова мо” ме ло ди-
је не по ве ре ња, ме ло ди је по лу тан ског иш че ки ва ња, не си гур но сти 
и за стај ки ва ња сви ра ју не ки дру ги ин стру мен ти. Ти не знаш да 
сви раш ни на јед ном. Про сто, тво ја ме ло ди ја је слу чај ни низ ослу-
шки ва ња ту ђих.

И та да си пр ви пут ствар но стао. На пле сном по ди ју му кла-
ти ла се пи ја на, на пр ви по глед не при јат ног из гле да, же на. Пле са-
ла је са ма са со бом те ту ра ју ћи се с по лу пра зном ча шом у ру ци. 
Еле гант ни, от ме ни пле сни па ро ви, згро же ни ње ном ди вљом по-
ја вом, од ми ца ли су се од ње. На пра вио се ове ћи пра зан круг око 
ње и та да си јој при ме тио очи: ши ро ке, пла ве, с огром ном та мом 
зе ни ца. Она је за ста ла, и, за што баш те бе, по гле да ла. Би ло ти је 
не при јат но. Не због мр ког, сно бов ског, ари сто крат ског дру штва: 
до чи јег ти, одав но, ми шље ња ни је ста ло. Учи ни ло ти се да ће па-
сти, а да не ћеш ус пе ти да је пот хва тиш под ру ку.

„Иди те сви у фи ну у ух ма те рр ри ну у ух”, уз вик ну ла је, ка да 
си је у по след њем тре нут ку при др жао и ско ро од нео до пр ве сло-
бод не сто ли це. Мла да же на и му шка рац, на ци фра ни као за из лог, 
с гну ша њем уста до ше и одо ше на пле сни по ди јум. Она је бе стид-
но си па ла из њи хо ве фла ше шам па њац се би у ча шу:
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„Во лим Вер мут, али, кад ње га не ма, ни шам па њац ни је лош.”
„Хај де мо”, ре као си јој, ни сам не ве ру ју ћи свом бар шу на стом 

гла су. Ни је се у ње му мо гао ни на слу ти ти твој страх да ће сва ког 
тре нут ка при ћи ко но бар и хлад но вас за мо ли ти да на пу сти те ре-
сто ран. Ви о ли на је пле са ла по свом об ли ку, еле гант на зми ја-ин-
стру мент.

„Не ћу ни ку да да идем”, ре кла је, и опет упр ла у те бе ди вљи 
по глед, али са да ствар но пр ви пут и ви де ћи те, „Хоћ ћуу да пи јем 
и плеш шем.”

„Знам бо ље ме сто”, ре као си, чу де ћи се, скри ве но у се би, шта 
ствар но хо ћеш од те же не.

„Ниг де ни је бољ љее”, пре пли та ла је је зи ком, „мој бив ши 
мужж ре као би где год да си, ту ссси. А ти, ви дим, во лишшш да 
ски ташшш. Или ти трр ре ба ју па рр ре?” 

„Не тре ба ју ми па ре”, осмех нуо си се, „Ти ми тре баш.”
„Ја аа?! А шта ћћу ти ја?”
„Тре ба ми не ко о ко ме ћу да бри нем.”
То ти је би ло пр во искре но при зна ње от кад си по чео да лу таш. 

Осе тио си се ус хи ће ним због те јед но став но из го во ре не чи ње ни-
це. Би ти искрен са са мим со бом? Ни шта лак ше. Ни шта те же у 
жи во ту.

„До бр ро”, ре кла је по ку ша ва ју ћи да кон тро ли ше сво је по кре-
те, при че му је из гле да ла сим па тич но сме шно, „До бр ро, али те 
упо зор ра вам мм да сам ја теш шка... за чу ва ње.”

Љу би тељ ка вер му та

Про бу ди ла си се с те шком гла во бо љом, кре вет се ле лу јао од 
сва ког твог бла гог по кре та. Муч ни на од из ме ша ног пи ћа би ла је 
не из др жљи ва.

„Сто ке”, по ми сли ла си, „у та квом ре сто ра ну да не ма ју Вер му-
та. Не схва тљи во!”

И по вра ти ла си наг нув ши се с кре ве та. По вра ти ла си, и у 
сле де ћем тре нут ку схва ти ла да ни си са ма у со би, и да не знаш ни 
у чи јем си кре ве ту, ни чи ја је со ба, ни ко ји је град...

Му шка рац, ко ји је спа вао у фо те љи, згр чен као озе бли зец, 
за што зец, на сме ши ла си се за по ре ђе ње ко је ти је пр во па ло на 
па мет, про бу дио се и ви део шта си збр љо са ла по по ду.

„Да те по ве дем до ку па ти ла?”, пи тао је бри жно као до бри 
по зна ва лац ма мур лу ка.

„Не ка, са ма ћу”, ре кла си са мо у ве ре но, и схва ти ла да на се би 
не маш ха љи не, ни ци пе ла, да си огр ну та ме ка ним ће бе том. По-
ми сао, да ли је но ћас би ло не што, или не, из нер ви ра ла те, та ко да 
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ни си при ме ти ла да си ста ла у соп стве ну бљу во ти ну и окли зну ла 
се и па ла. Ме ко ће бе, ко је си огр ну ла при по ку ша ју да уста неш, 
та ко ђе је па ло у бљу во ти ну.

„Жа ло сно”, ре кла си с по да гле да ју ћи му шкар ца из над се бе, 
ко ји се ство рио ту у трен ока по ку ша ва ју ћи да ти по мог не да уста неш.

„Не ка, са ма ћу”, ре кла си и гла сно се на сме ја ла сво јој са мо-
у ве ре но сти. „От куд се ство ри ти, Ери че?”, по ми сли ла си, „Ка кав 
чу дак, за што ли ме тр пи?”

Тр го вац

„Ери че, до дај ми пе шкир”, вик ну ла ти је из ку па ти ла.
„Не зо вем се Ерик...”, ни си ус пео да за вр шиш ре че ни цу.
 „До бро, Ери че, не љу ти се, али ја стра шно ка сним...”, и иза-

шла је огр ну та тво јим ба де ман ти лом, сва мо кра и цр ве на од то пле 
во де. Пру жио си јој ду гач ки зе ле ни пе шкир ко јим је умо та ла сво-
ју ду гу цр ну ко су. При шла ти је, и овлаш те по љу би ла, и мир но, 
пр ви пут скроз тре зве ним гла сом ре кла: 

„Из ви ни, мо рам на по сао.”
„Шта ра диш?” 
„Ја сам лек тор сло вен ских је зи ка... у ства ри, по бе гла сам из 

Ју го сла ви је. Та мо је са да вр ло, врр ло опа сно.”
Су ши ла је ко су фе ном, ла га но је раз ба цу ју ћи на све стра не. 
„А, шта да об у чем? Про клет ство, а где смо ми?”
Пра тио си са за ни ма њем сва ки њен мач ји по крет, та ко ма ла 

а та ко згод на же на.
„У хо те лу са 5 зве зди ца”, ре као си јој мал те не по сти ђе но.
Та да је из сво је ма ле цр не тор би це од јев ти ног ска ја из ву кла 

пи штољ и уби ла те.

*

Та ко не мо же. Глуп крај.

*

Љу би тељ ка вер му та

Не мо гу ће је да знаш да је он са њао да си га уби ла. Ни шта ти 
о то ме ни је ре као. Јед но став но, ни шта и ни је ре као. Ка да си се про-
бу ди ла у ње го вом кре ве ту, кре ве ту не по зна тог хо те ла, спа вао је 
на сав глас не у доб но за ва љен у фо те љи. Не чуј но као ма че спре ми-
ла си се и отво ри ла вра та.
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„Ко си ти?”, чу ла си ње гов про сну ли глас.
„Ана Ка ре њи на”, од го во ри ла си, не освр ћу ћи се, бо је ћи се да 

би мо гла да се вра тиш, „А ти, ко си?”
„Ја сам Лав Тол стој!”, чу ла си ње гов про зу кли уз вик, та да већ 

иза за тво ре них вра та.

Тр го вац

Са њао си ка ко пе цаш на Duck остр ву на St Ja mes’ Park је зе ру. 
Та да си, Ру си би ре кли сма ти вал удоч ки, ода кле ти је по знат тај 
из раз, си гур но из вре ме на ка да си ланд зао с Ва ле ром кроз си ви, 
од на пу клог бе то на, Ро стов На До ну, смо тао си уди це, оти шао, у 
сну је то у по чет ку би ло ла ко, оти шао пре ко во де, и го то во не до-
ди ру ју ћи тло про шао Hor se Gu ards Road, пре ско чио In sti tu te of 
Con tem po rary Arts, и на шао се, о сре ће, на Pall Mall-у. Пи тао си се 
ко ли ко ти се кун ди тре ба да на пра виш круг Re gent St, скре ћу ћи на 
Pic ca dilly, за тим St Ja mes’s Stre et-ом, опет на зад на Pall Mall. Ко-
ли ко је тво ја упи та ност тра ја ла, то ли ко је тра ја ла и тво ја шет ња 
тим кру гом. 

„Ово је га дан град за сно ве”, по ми слио си у сну. А сле де ћи 
круг по ис тој пу та њи од ви јао се сад без тво је во ље. Же лео си да 
пре ки неш то глу пи ра ње, по на вља ње те од у век нер ви ра ло, али све 
спо ри је и све те жим ко ра ци ма, не у мо љи во, кру го ви су се пле ли 
са ми од се бе. Же лео си да вик неш. Да се про бу диш, да се пре ки не 
то хлад но крв но зу ја ње ле во у хо да них, на о па ких ау то мо би ла, да 
се пре ки не хла дан, угла ђе ни сјај очи ју ушто гље них Ен гле за и 
под му као ко си по глед њи хо вих при слу гу. А он да се све ис то пи ло 
са мо од се бе.

„Ко си ти?”, пи тао си. 
„Ана Ка ре њи на”, чуо си мач ји од го вор, „А ко си ти?”
Ни тре ну так не раз ми шља ју ћи, већ за за тво ре ним вра ти ма, 

по ку ша ва ју ћи да је гла сом за у ста виш крик нуо си, али још од сна 
не кон тро ли са ним гла сом:

„Ја сам Лав Тол стој!”

Љу би тељ ка вер му та 

Твој бив ши муж би ре као гле да ју ћи у та кав облак, он је увек 
из бе га вао сва ђу скре ћу ћи па жњу на окол не при род не ле по те, што 
те је до во ди ло до ужа са, бу ди му шка рац, по сва ђај се људ ски бар 
јед ном са мном, ко ли ко пу та си за у сти ла да му то сру чиш у ли це 
а ни ка да ни си, по ла ко би тре ба ло да из ба цу јеш ту бе сми сле ну 
по шта па ли цу мој бив ши муж, за та кав облак би он за и ста ре као: 
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„Овај облак у пан та ло на ма зо ве се Ма ја ков ски.” Ни си во ле ла ру ске 
пи сце. За што ти је он да из ле те ло Ана Ка ре њи на? 

Облак је био мрк и са мо што ни је су нуо ки шу. Ерик је си шао, 
она ко из гу жван од но ћи про ве де не у фо те љи и пру жио ти ки шо-
бран.

„Тре ба ће ти”, ре као ти је бла го. Ње го ве пла ве ру ске очи, о не, 
ни је ваљ да Рус, и ко јег ће вра га Рус ов де, обо жа ва ла си про дор не 
пла ве очи, а уда ла се за ти па ко ји је имао мут не, а ти си му у вре ме 
за љу бље но сти го во ри ла, о ка ко је то дав но би ло го во ри ла мо је 
птич је око, а по сле си про гле да ла и схва ти ла да ни су птич је, не го 
мут не очи па цо ва. 

„Хва ла, ки ша ми не мо же ни шта”, др ско си од вра ти ла, са мо 
за то што си по ми сли ла да је Рус. Али ни је, не мо же да бу де. Ен-
гле ски му је са вр шен, без сло вен ског ак цен та.

„Ве че рас се при ка зу је до бар филм, Ана.”
По ми сли ла си ка ко си с бив шим му жем по че ла да се за ба-

вљаш на јед ном кон цер ту сла ду ња ве срп ске рок гру пе Ко ба јаг и 
Кон струк то ри. Ре ши ла си да пре ско чиш сва та глу па сен ти мен-
тал на око ли ша ња:

„Че кај ме ве че рас у кре ве ту. Ка да бу дем до шла, да си го.”
Ње го ве очи су се на сме ја ле и од тог осме ха-по гле да ле пе за 

при јат не је зе про шла ти је низ ле ђа док си за тва ра ла вра та так си-
ја. Из гле дао је глу по у она ко из гу жва ном оде лу с бес ко ри сним 
ки шо бра ном у ру ка ма.

Ки ша је па да ла цео дан.

Тр го вац 

Ко ли ко пу та си да нас ушао и иза шао из ку па ти ла. Го. Са мо 
у га ћа ма. У ба де ман ти лу, а без га ћа. Са мо с кра ва том. У пан та ло-
на ма, а до по ја са го чуп ка ју ћи сво је ма ло број не жућ ка сте ма ље 
на гру ди ма. У оде лу ис пе гла ном под ко нац, а бос.

„Да ли се ша ли ла?”, пи тао си се, „А шта ћу да из гу бим, ако је 
по слу шам? До сто јан ство? А шта ако њу из гу бим. Све се др жи на 
тан кој ни ти. Ни сам јој узео ни број те ле фо на. Мо же да по ми сли 
да сам оби чан плеј бој. А и шта ако је из гу бим? Зар сам се за љу био? 
Је сам ли? Та ко је то ерот ски зву ча ло. То ни је би ла ша ла. Про сто јој 
се ома кло. Да је до че кам ле жер но об у чен, чи та ју ћи но ви не, као не-
за ин те ре со ван? Мо же да по ми сли да ми ни је ста ло, да сам флег ма. 
Је сам ли за ин те ре со ван? Шта оче ку јем од ње?”

Опет си иза шао из ку па ти ла – са мо у ча ра па ма.
„Ово је нај глу пља вер зи ја.”
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Љу би тељ ка вер му та 

„Овај ти бо ље при ста је уз очи”, ре кла ти је Та ња, на чи стом 
срп ском. Де бе љу шка ста про да ва чи ца про фе си о нал но вам се осме-
хи ва ла, а у по гле ду јој се оза рио бље сак зна ти же ље. Та ња, ап сол-
вент ан гли сти ке, ни је се вра ти ла са ап сол вент ске екс кур зи је. Ро-
ди те љи су јој ја ви ли да по сва ку це ну оста не ту где је. Кр пи ла је 
крај с кра јем ра де ћи као бе би си тер ка по тво јој пре по ру ци код тво-
јих ко ле ги ни ца. Али око ви зе ни си мо гла да јој по мог неш, а ва же ње 
јој ис ти че кроз 16 да на. Та ња је би ла очај на, али се тру ди ла да то 
не по ка зу је пред то бом у знак за хвал но сти што си јој и ово ли ко 
пру жи ла. Вит ка и ви со ка, а не жна као ка пљи ца ро се на ла ти ци 
ру же, би ра ла је за те бе кар мин у пар фи ме ри ји у ко јој за се бе не би 
мо гла ни шта да ку пи. Иза бра ла си кар мин и за њу, да нас је 8. март, 
ред је, во ле ла си тај фол фе ми ни стич ки, ли це мер но му шки пра зник, 
во ле ла си га још из да на ка да си по че ла да ра диш у гим на зи ји, у 
Бе о гра ду, а ђа ци и ко ле ге те оба си па ли го ми лом цве ћа и сит них 
по кло на, а бо га ми, по не кад и не та ко сит ним.

Де бе љу шка ста Ме ги ре кла је це ну оба кар ми на и пред ло жи-
ла да по гле да те нов ком плет пар фе ма Ко ко Ша нел, и као лут ка на 
на ви ја ње, ис пр о гра ми ра на на дуг ме љу ба зно сти, по ку ша ва ла да 
во ди не фор ма лан раз го вор:

„Ваш је зик зву чи ја ко ин те ре сант но.”
„Да срп ски је зик је са да ве о ма in”, бе за зле но је од го во ри ла 

Та ња њу шка ју ћи сво јим срп ским но сом чеп ма ле не дра го це не бо-
чи це пар фе ма.

Ви де ла си ка ко је про да ва чи ца на гло пре бле де ла. По ми сли ла 
си да јој је на гло пао при ти сак, или се упла ши ла да Та њи ни ду ги 
пр сти не ис пу сте дра го це ну бо чи цу.

„Ово је за са да све што хо ће мо”, ре кла си, „ко ли ко ко шта...” 
И та да ти је за зво нио мо бил ни. Не, ни си му оста ви ла број. Мо ра 
да је не ко дру ги. Мо бил ни је зво нио не где из ду би не тор би це од 
ска ја, во ле ла си ту обич ну тор би цу, чи ста би жу те ри ја, али је све 
мо гло да ста не у њу... По ку ша ва ла си да га на пи паш ру ком, али у 
ха о су три ча ри ја ни је ти успе ва ло. По че ла си да ва диш на ста кле ну 
те згу све по ре ду: огле дал це, ци га ре те, упа љач, кљу че ве, ен гле-
ско-срп ски реч ник си но ни ма, че шаљ... и на кра ју... 

„Из ви ни те”, ре кла си пре бле де лој про да ва чи ци ко ја је ста ја ла 
не треп ћу ћи уко па на у сво ју де бљи ну.

„Ха ло, Би бер че”, чу ла си и пре по зна ла глас свог бив шег му жа, 
са мо те је он та ко звао.

„Шта хо ћеш?”, пи та ла си хлад но.
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„Сре ћан ти Осми март...” И за тим је раз ве зао при чу ка ко је 
та мо све у ре ду, ка ко су де ца до бро, оче ку ју да им до не сеш по кло-
не, ка ко је кроз три не де ље за ка за но су ђе ње (де о ба ва ше за јед нич ке 
имо ви не), али ка ко он ми сли да је нај бо ље, због де це, да се до го-
во ри те...

„За што ми све то при чаш? То је бе сми сле но. За што не по ве-
деш де цу ван гра ни це? Ти то мо жеш. Но ви нар си. По тра жи азил, 
ура ди не што. Имаш при ја те ље...”

„За што их ти ни си по ве ла...?”
„Сам до бро знаш да ни сам мо гла... Го ра не, бе жи ода тле, ов де 

сви при ча ју...”
„Где год да си ту си. Од суд би не не мо жеш...”
Бе сно си ис кљу чи ла мо бил ни и тре сну ла га у тор би цу. Из бе-

зу мљи ва ло те је то ње го во ве чи то хлад но кр вље, као да у том чо-
ве ку не ма ни ка пи жи во та, искре ва тре... Про да ва чи ца је ра зр о га-
чи ла очи и сва се тре сла:

„Узми те, са мо не мој те...”, и гу ра ла пре ко ста кле не те зге кар-
ми не и пар фем. Та ња ју је збу ње но гле да ла.

„Ка ко то ми сли те да узме мо? Ко ли ко ко шта? Хо ћу да пла тим...”, 
ре кла си нер во зно не схва та ју ћи је. Мо рао је да ти по ква ри овај 
дан, увек га је ква рио про кле то љу бо мо ран на сву па жњу ко ју си 
до би ја ла.

„Са мо ви узми те.”
Та ња је ука пи ра ла про да ва чи цин страх.
„Ово је упа љач. Ни је пи штољ, Не пла ши те се, Ср би ни су уби-

це”, ре кла јој је сми ре но вра ћа ју ћи ти ства ри у тор би цу. 
Пла ти ла си и пре зри во по гле да ла у де бе љу цу Ме ги ко ју је об лио 

не ве ро ва тан зној да јој сад и сви ко ко ша не ли у рад њи не ће по мо ћи 
да са кри ју страх, не ја сан страх од ег зо тич них по се ти тељ ки. 

„Го спо де, ка квим ли нас то зве ри ма сма тра ју?”, про ша пу та ла 
је Та ња из ла зе ћи из рад ње.

„Ех, Та ња, па сре ћан ти Осми март. А сад иде мо ле по код ме не 
у стан да се на пи је мо.” 

Тр го вац

Марк, мо жда је та но ва Љу бав још јед на об ма на. Ко ли ко год 
бе жао од ње, та пра зни на за до би ја но ве об ли ке, ма ски ра се та ко 
ве што и увек те пре ва ри. Ко ли ко год да си бе жао по све ту – ни ко-
ра ка од ње... А мо жда Љу бав и тре ба да је та ква – обич на, слат ка 
као вер мут, ко ји она во ли да пи је. И за што ти је тре ба ло то ли ко вре-
ме на да се од лу чиш, да је при знаш за сво ју. И за што то ли ко пра зног 
ски та ња: Мин хен, Праг, Ро стов на До ну, Ду шан бе, Бе о град, Ати на, 
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Ис тан бул, Са ра је во, Со чи, Бу дим пе шта, Те ми швар, Љу бља на, Па-
риз, На пуљ, За греб, опет Бе о град... Марк, ти чак ни до бар шпи јун 
ни си. Не умеш да ри зи ку јеш. Не пра ти те сре ћа слу чај них су сре та, 
ва жних су сре та. Марк, ти си оби чан акви зи тер, про да вац про шло-
сти, про да вац књи га на ме тар. Ве ли ка до мо вин ска ми си ја пре тво-
ри ла се са мо у ис пра зну тр го ви ну и ши ре ње ен гле ског је зи ка по 
све ту. Вре ме је да се скра сиш. А шта мо жеш да јој пру жиш? По-
ро ди ца јој се раз ва ли ла. До мо ви на јој се рас па да, а уско ро ће би ти 
и раз ру ше на, по сао већ има, бо гат ство је не за ни ма, све та је ви де ла 
ко ли ко и ти... Шта јој пру жи ти? Шта же ни ње ног ко ва уоп ште тре-
ба у жи во ту? Осе ћај про ме не, уз бу ђе ња, лу до ва ња, пу то ва ња, или 
су прот но, мир, осе ћај си гур но сти, пред ви дљи ва удоб ност и по у-
зда на сва ко дне ви ца?

Марк, ако по бр каш лон чи ће, из гу би ћеш је. Те би тре ба ју мир 
и удоб ност. Њој?

Љу би тељ ка вер му та 

Као да се зна те ми ли он го ди на. Ули вао ти је осе ћај си гур но-
сти и за шти те. Оно што си свом бив шем му жу мо ра ла ти да пру-
жаш сва ко днев но, он то с ла ко ћом ра ди. Марк, или Ерик, ка ко си 
га на зва ла пре не ко ве че, са мо зва ни Лав Тол стој... Ни је Рус, сре ћом 
ни је Рус. Не би то мо гла да под не сеш. Пун ти је к... сло вен ских ду ша, 
ира ци о нал них, ми стич них, са мо зва них про ро ка. По тре бан ти је 
то пао ра зум ни прак ти чар... Да сми ри тво ју сло вен ску ус треп та лост 
и нер во зу. Ка ко се Ен гле зи с ла ко ћом су о ча ва ју с пу сто ли на ма и 
бе сми слом. Ен гле ски ху мор, то ти је це лог жи во та не до ста ја ло. 
Гле даш га. Са мо у ве рен, ле жер но об у чен у џинс и ву не ни џем пер. 
Па пу че на но га ма. До но си ти ча шу Вер му та.

„За што ни си го?”, пи таш га за во дљи во се осме ху ју ћи.
„Био сам, али ни си до шла”, од го ва ра ти по ка зу ју ћи огр ли цу 

сво јих би сер них зу ба. Во лиш му шкар це ко ји има ју до бре зу бе, па 
ма би ли они и црн ци. Марк ни је црн. Ни је ни бео. Не ка ко је про-
зра чан, као та лас но шен сун ча ним ве тр ом.

Та да се од не куд у ње го вим ру ка ма по ја вио пи штољ с при гу-
ши ва чем. Ис ко сио је гла ву, да те бо ље ви ди гор њим оком, ре као 
твр до пращай, о не, зар је ствар но Рус, и 

убио те. 

*

Та ко не мо же. И ова кав крај је глуп.
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*
Тр го вац

Не мо гу ће је да знаш да је она са ња ла да си је убио. Ни шта ти о 
то ме ни је при ча ла. Ка да се про бу ди ла, би ло је већ ка сно, би ла је сва 
уз не ми ре на и мо ра ла је да жу ри ку ћи, би ло ти је жао што је про па-
ло пла ни ра но уз бу ђе ње, а с дру ге стра не, био си за до во љан што си 
је чи та ва три са та по сма трао ка ко мир но спа ва, гле дао сва ку ње ну 
от ме ну цр ту, бо ру, пре гиб ру ке и ко ле на, бла гост бу ти на, за тво ре не 
очи ис под ја ких обр ва... слу шао ње но ди са ње. Рав но мер но ди за ње 
и спу шта ње ве се лих лоп ти ца... Осе ћао ми рис, жен ски ми рис на де...

„Из ви ни, за спа ла сам”, збу ње но се прав да ла, ни са ма не схва-
та ју ћи ка ко се то де си ло.

„Ти ни си Рус?”, пи та ла те је.
„Не. От куд ти то?”
„Не ма ве зе. Мо рам да по жу рим...” 
И оти шла је као мач ка гип ко, у не ко ли ко сит них ко ра ка. Оти-

шла је пре да ле ко. Ни ка да ви ше не ћеш мо ћи да је вра тиш.

*

И та ко не мо же. Ствар но глуп крај! Уо ста лом, као и сва ки 
дру ги крај.

*

Ма ње ро ман тич не вер зи је кра ја при че 

1.

Та ња и Ана Ка ре њи на от пу то ва ле су 24. мар та до Бу дим пе-
ште, так си јем до Хор го ша, за тим, пре шав ши гра ни цу по сле мно го 
мал тре ти ра ња, ком би јем до Бе о гра да. На шле су се у ср цу гра да 
баш у пра во вре ме да чу ју си ре не за уз бу ну. За гр ли ле су се и за пла-
ка ле. Ана се ни је пла ши ла. Пла ка ла је про сто за то што су сви во-
зо ви ста ли.

2.

Марк, или ти Ерик, или ти Лав Тол стој, се део је за сво јим рад-
ним сто лом у ка би не ту Цен трал не бри тан ске оба ве штај не слу жбе, 
Оде ље ња за Ис ток, и пи сао из ве штај. Ми ло ше ви ће ва шпи јун ка 
па ла је под точ ко ве бр зог во за. Un der gro und. Да ли је сва ки пи сац 
од го во ран за смрт ју на ка сво јих при ча, и да ли ће Лав Тол стој пред 
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Бо гом од го ва ра ти за смрт Ане Ка ре њи не? Сва ка Ја сна По ља на има 
свој Un der gro und. На рав но, из ве штај је зву чао са свим ру тин ски, 
ове шта ло, без об зи ра што се Мар ку чај одав но охла дио.

3.

Та ња и Ана су се за љу би ле и по ста ле ле збеј ке. Уз по моћ оба-
ве штај ца Мар ка, Ана је ус пе ла да Та њи про ду жи ви зу за го ди ну 
да на. За ту услу гу Ана је мо ра ла да пла ти, по жр тво ва но је пла ти-
ла, ни је има ла куд, Марк је ипак био од врат на му шкар чи на, као 
и њен пр ви муж, али му се на кра ју осве ти ла, по пио је пре слат ку 
ча шу Вер му та. За Мар ком је оста ло мно го, о ко ли ко мно го не рас-
про да тих књи га, и још ви ше – не про чи та них.

4.

Го ран се по ја вио у Ани ном ста ну са де цом и два кр ца та ко фе ра.
„Ус пе ли смо”, ре као је по бе до но сно спу шта ју ћи ко фе ре крај 

зи до ва пред со бља.
Ана је за гр ли ла де цу и за пла ка ла. 
„Ово огле да ло као да су очи Ма ја ков ског”, ре као је Го ран са 

зна ти же љом до ди ру ју ћи ста кло с окви ром у ра зним бо ја ма.
Го ран се, на рав но, ни је за др жао у ста ну. Оти шао је пра во на 

BBC, да ко мен та ри ше пр ве ре ак ци је Бе о гра ђа на на НА ТО бом-
бар до ва ње. Ње гов на ступ при ву као је мно го ви ше па жње не го вест 
у цр ној хро ни ци TI MES-а пар го ди на ка сни је: Из бе зу мље ни Ср бин 
убио је бив шу же ну, ње ног дру гог му жа, сво ју де цу, а за тим из-
вр шио са мо у би ство. 

Ожа ло шће них ни је би ло. У про кле то пу стом гра ду би ла је 
гу ста ма гла и ни ког се ни шта ни је ти ца ло. 

5.

Ана се по сле ра та вра ти ла у Ју гу. Де ца и муж оста ли су у 
жи во ту. Али њој ни је би ло ни до че га. Марк је от пу то вао у Па ки-
стан, не где бли зу ав га ни стан ске гра ни це. Ко јег ће вра га та мо?! 

Та ња је ус пе ла да из деј ству је ви зу на још не ко вре ме, али се 
и она вра ти ла у Бе о град, за вр ши ла фа кул тет и уда ла се за ам би-
ци о зног но ви на ра, по ли ти ча ра но ве де мо крат ске вла сти. Исти на, 
био је ма ло ста ри ји од ње. 

Во ле ла је да јој муж, ма зе ћи је по сле ис цр пљу ју ћег сек са, 
ша пу ће:

„Ти си облак огр нут ко жом. Где год да си, не бој се ве тра Ма-
ја ков ског – не бој се, ја сам са то бом!” 




