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СЛА ВО ЉУБ МАР КО ВИЋ

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

Ни ка да ни сам прет по ста вљао да ћу свој жи вот да ве жем за 
јед ну ман сар ду ко ју је мо ја мај ка ку пи ла у Зе му ну зна ју ћи да ће 
ње но де те би ти осо бен чо век ко ји је раз ли чи те скло но сти од дру
гих ис по љио још у де тињ ству и да је она за то од лу чи ла да ку пи 
је дан ма ли стан – ка ко је го во ри ла – док се то мо же, да га из да је 
све док ње но де те не од ра сте, не поч не да се уса мљу је; прем да се 
пре ла зак на ман сар ду до го дио на дру гој го ди ни сту ди ја, мо је оса
мо ста љи ва ње до ла зи мно го ка сни је, ка да ви ше ни сам од ла зио код 
мај ке на ру чак, слу шао ње не жал бе на бра то вљев не у спех у шко
ли, већ от по чи њао свој жи вот.

Уо би ча вао сам да се сва ко днев но, у сва ко го ди шње до ба, чак 
и ка да ми вре ме ни је би ло на кло ње но, ка да је ду вао јак ве тар, 
пљу шта ла ки ша или ве ја ло, ка да ни је би ло ни јед ног ше та ча (осим 
по не ког пса ко ји је у жур би бе жао ка гра ду, а чам ци и спла во ви 
би се њи ха ли на та ла си ма), кре ћем оба лом Ду на ва. По ла зио бих 
од ка фа на ко је су но си ле име на ри ба; Ша ран, Шту ка или на зи ве 
го ди шњих до ба, и кре тао се низ вод но, ше та ли штем. То га да на је 
ско ро на свим клу па ма, по ред оба ле, се де ло по не ко ли ко ста ри јих 
ше та ча и ћу та ло, по гле да упр тих пред сво је но ге или у да ле ку 
дру гу оба лу на ко јој не ве ру јем да су ви де ли шаш и уда ље не ви
кен ди це, чи ни ло ми се да до са да ни су уста ја ли, је ди но ме чу ди ло 
што не из го ва ра ју ре чи јер сам ту осо би ну увек ве зи вао за ста ри
је љу де; нео ба ве зно при ча ње по ред ре ке, у шет њи, или на град ским 
клу па ма ка да по зна ни ка или слу чај ног ше та ча пи та ју ко зна о че му. 
Да бих из бе гао су сре те са бе зна чај ним љу ди ма ко је сам по зна вао, 
по вре ме но бих за ста јао, пи љио у да љи ну, при бли жа вао се оба ли 
или бих за тре ну так се дао и бог зна шта ми слио, док се по зна ник не 
би уда љио, а он да бих по но во кре нуо оба лом мр зе ћи пре ле пе да не, 
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ка да се ше та ли ште на пу ни љу ди ма, ко ји се тек рет ко, са мо у угод
ним да ни ма, по ја вљу ју да би ми за гор ча ли шет њу; по себ но би ме 
нер ви ра ли би ци кли сти, од ко јих би чо век мо рао да се па зи јер мо гу 
да на ле те на те бе, у жур би да уко че, за не су се и уда ре вас, али у 
бор би са њи ма био сам бес по мо ћан. По не кад бих свра тио на не ки 
од спла во ва ко ји су се од гор њих де ло ва Ду на ва спу шта ли ка Ка
ле мег дан ској твр ђа ви, по ру чио чај или ка фу, се дао по ред про зо ра 
да бих гле дао во ду ко ја је те кла по ред се ди шта. Док сам се део на 
јед ном та квом спла ву, у ти ши ни, про шао је је дан мој по зна ник, 
ви део ме са мог, ушао уну тра, по здра вио ме, а за тим је по звао јед ну 
де вој ку, сво ју ро ђа ку, ко ја је ста ја ла пред вра ти ма че ка ју ћи га, же
ле ћи да јој пред ста ви, по ње го вом су ду, успе шног чо ве ка, ко ји је 
ма ги стри рао, а он, ето, на пу стио је сту ди је већ на дру гој го ди ни, 
ма да је мо гао и ра ни је јер је сту ди ра ње сма трао, да нас, за из гу бље
но вре ме; ње го ва ро ђа ка би тре ба ло да се угле да на ме не, пред ста вио 
ју је као сјај ног сту ден та, ко ли ко сам раз у мео пси хо ло ги је; на по
кон су се ли за мој сто а да је мој по зна ник са сту ди ја по чео да се 
се ћа де та ља не ка квих до га ђа ја, ка да сам ја на вод но при ме тио не ку 
про фе со ро ву гре шку (што си гур но ни је би ло тач но, мо жда се ра
ди ло о ома шци), али сам га стр пљи во слу шао све док је дан ино
стра ни брод ни је про шао по ред на шег спла ва, ка да су се са мо у 
ви си ни ви де ле ка би не пут ни ка, за тим ли ко ви не ких ма хом ста рих 
ту ри ста, он да је брод вр ло ду го кли зио по ред спла ва, та ко да сам 
ско ро из ме рио це ло куп ну ње го ву ду жи ну, да би мој по зна ник за
тим ко мен та ри сао ка ко ти пут ни ци из бе лог све та, ко ји се на зи ва ју 
ту ри сти ма, ето, до ла зе код нас да би не што ви де ли, чу де ћи се шта 
би то има ли да гле да ју у јед ној зе мљи чи ја је основ на ка рак те ри сти
ка очај, да ће тај брод би ти укот вљен у лу ци ка да ће се свет пен зи
о не ра раз ми ле ти по Бе о гра ду ку пу ју ћи, мо жда, су ве ни ре или се 
рас пи ту ју ћи о на шим и њи хо вим вла да ри ма, о њи хо вим су ко би ма, 
ра то ви ма, или че шће за јед нич ким су сре ти ма, а пре све га бра ко
ви ма ко ји су скла па ни из ме ђу вла да ра, ка ко је он ре као, ис то ка и 
за па да, и на том бро ду, уз обил ну хра ну, ту ри сти ко мен та ри шу 
зе мље кроз ко је про ла зе, чу де ћи се раз ли ка ма, на ви ка ма, где брод 
про ла зи јед ном стра ном по ред зи ди на и бр да, а са дру ге стра не 
пу ца по глед на рав ни цу; ту ри сти мо гу је ди но да се чу де уга ше ним 
дим ња ци ма јер ве ћи на фа бри ка је пре ста ла са ра дом, са да ти ру
и ни ра ни дим ња ци под се ћа ју на не ка дру га вре ме на ко ја рад ни ци 
на зи ва ју бо љим, а на се о би не по ред ре ке се та ко ђе пра зне, љу ди се 
пре се ља ва ју у глав ни град или од ла зе у зе мље за па да где би мо гли 
да се за по сле, а оста ци фа бри ка и гво жђу ри ја мо гу се ви де ти на 
оба ла ма као го ми ла бе то на, че ли ка, тра вер зи, ци гли, из ме ђу ко јих 
ра сту боц ке, па прат, вр бе, а на ша де тињ ства про ми ца ла су у ве ри 
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да свет те жи на прет ку, да ће нам жи вот би ти бо љи, да ће мо ужи
ва ти у умет но сти, ко ја се са да на зи ва три ви јал но шћу, и ко ја се пре
се ли ла у ин ти му; мој дру гар по сле по пи је не ча ши це ра ки је ви ше 
ни је ни мо гао да ста не у при чи, по но во се се тив ши не ког спа да ла 
са сту ди ја ко ји је већ на дру гој го ди ни пот пу но са зрео, про ме нио 
се, по чео на сво је не ста шлу ке да гле да са пре зи ром озбиљ ног сту
ден та; ова де вој ка са тре ће, че твр те го ди не ни је успе ва ла да ка же 
ни јед ну реч. Ка да бих скре нуо по глед са ре ке на ње но ли це при
ме тио бих енер гич ност ко ја се оцр та ва ла на ње му, ни сам баш био 
си гу ран ка ко сам при ме тио да је де вој ка енер гич на осо ба, али сам 
тог тре нут ка био си гу ран у сво ју ди јаг но зу, зна ју ћи да ме при вла
че ли ца на ко ји ма при ме тим од луч ност, али ни шта ни сам ре као 
гле да ју ћи са мо ка ко де вој ка пи је ка фу, ка ко по вре ме но ње но ли це 
по ста је де ти ња сто, јер за бо га, при су ству је раз го во ру дво ји це озбиљ
них љу ди, ње но је са мо да слу ша о че му при ча ју, па ка да ме из раз 
ње ног ли ка под се ти на мо је сту ден те, ја се осмех нем у се би да она 
још ни је до вољ но од ра сла, да пле ни та на ив ност ко ју угле дам у 
ње ним очи ма; ка да се осмех не, по што јој се њен ро ђак по не кад 
обра ти на во де ћи при мер из њи хо ве по ро ди це и тра же ћи да и она 
по твр ди ње гов став, о уче шћу њи хо вог де де у ра то ви ма ко ји су 
по зна ти у исто ри ји, ме не из не на ди љуп ко шћу да бих пре шао пре
ко де вој чи них ста во ва са мо ми ре ћи се ње ном бли зи ном, по пут 
бли зи не бе за зле ног де те та.

Та ман сам по ми шљао ка ко да ре шим ди ле му, и да ли да у сво
јој сту ди ји ци ти рам ко ле ге ко је су по че ле да се ба ве по лит ком и 
са да се на ла зи ле у ми ни стар ству, та мо од лу чу ју о сред стви ма ко ја 
ће до де ли ти, суб вен ци ја ма за на у ку, и да ли ће и ко ли ко сред ста
ва до би ти мој про је кат, или да по сту пим дру га чи је, да их уоп ште 
не по ми њем, јер у оба слу ча ја ни сам знао шта бих мо гао да ура дим; 
ако ци ти рам њи хо ве ра до ве, би ће удво ри штво, ако их не ци ти рам 
би ће љу бо мо ра; ре ша ва ју ћи ту ди ле му, по ла зе ћи од то га да по 
сво јој са ве сти ко ле ге, на уч ни ци, не ма ју ни ка кву ве зу са мо јом сту
ди јом, те чак ни са мо јом те мом; мо рао бих да их угла вим не ка ко 
из ме ђу ре до ва, ка да сам срео ову де вој ку, са да већ свр ше ног пси
хо ло га, ко ја је у не мо гућ но сти да се за по сли упи са ла ма ги стра ту ру; 
учи ни ло ми се да смо се и про шли пут сре ли, у цен тру гра да, ка да 
је био та ко ђе пре леп дан, да смо за јед но гле да ли бро до ве са Ка ле
мег да на, али она ме је под се ти ла да сам ипак за бо ра вио, да се ни смо 
сре ли на бе де ми ма не го на оба ли Ду на ва, ода кле смо гле да ли 
твр ђа ву, ка да је она би ла са сво јим ро ђа ком, мо јим не ка да шњим ко
ле гом, ко ји је на жа лост умро, са да већ има ско ро две го ди не, да је она 
оче ки ва ла да ће мо се сре сти на ње го вом по гре бу али је по гре ши ла 
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јер ме ни ко ни је оба ве стио о смр ти мог не ка да шњег дру га, ма да 
до га ђа ји у про шло сти има ју при звук не чег угод ног и при да је мо 
им ве ћи зна чај не го што за слу жу ју, вест ни сам са знао из но ви на, 
ма да су ро ђе ње и смрт је ди не пра ве ве сти, па је за то би ла за чу ђе
на. Ме ђу тим, прет по ста ви ла је да ја ни сам чо век ко ји би пра тио 
но вин ске ин фор ма ци је, ко мен та ри сао жур на ли стич ку ствар ност, 
при па дао сам дру гим љу ди ма, ипак са ма вест о смр ти мог не ка да
шњег ко ле ге, о ко ме са да ни сам мо гао да из ву чем ни је дан до га ђај 
из ме мо ри је и да га из дво јим, ма ло ме је ко сну ла, те сам пред ло жио 
де вој ци да оде мо у обли жњу ба шту, по пи је мо пи ће... али ка да сам 
оче ки вао да ће она по че ти да ми при ча по је ди но сти о дру га ре вим 
да ни ма, по сле на шег су сре та, де вој ка је по че ла да при ча о се би, о 
свом ста ту су, о сво јим не ка да шњим сту ди ја ма, о оче ки ва ња ма као 
сту ден та, ка сни је мла де пси хо ло ги чар ке, а по нај ви ше о по слу ко ји 
ни је мо гла да на ђе, те ми је упра во по ка зи ва ла оглас за упра жње но 
ме сто пси хо ло га; не ве ро ват но, по ка за ло се да о при је му рад ни ка 
од лу чу је же на мог ко ле ге са ко јим сам ра дио на не ким про јек ти ма, 
и у пла ну нам је би ло да по сле књи ге ко ју сам са да же лео да об ја вим 
бу де за јед нич ка књи га. Де вој ка ме по гле да ла ра ши ре них очи ју, 
љуп ко се осмех ну ла ре кав ши фра зу ка ко је свет ма ли, али би ла је 
сти дљи ва, ни шта ни је хте ла да ми ка же о ур ген ци ји, ка сни је сам 
прет по ста вљао да сам јој ве ро ват но ре као да бих мо гао да по раз
го ва рам са же ном свог ко ле ге да бу де при мље на на тај по сао, што 
ми је та да и би ло нор мал но, мо жда чак и ко рект но, јер је би ла 
ро ђа ка мог по кој ног дру га, сем ако не бу де ин тер вен ци је са не ког 
ви шег ме ста, та ко смо се до го во ри ли да оба вим раз го вор чим бу
дем мо гао, за то сам за пи сао ње но име, под ву као га, ми слим да чак 
ни она ни је ве ро ва ла у мо је обе ћа ње, ма да је ми сли ла да је смрт 
не ког ко га смо по зна ва ли има не чег уза луд ног што де лу је на све 
нас ко ји на ста вља мо да хо да мо овим све том, та смрт, чи ју бли зи ну 
осе ћа мо, ми сли ла је да ће ути ца ти на ме не да окре нем број те ле
фо на сво је по зна ни це, али ка ко сам ја био чо век ко ји ура ди све оно 
што је обе ћао, већ сам исте ве че ри, док сам се ше тао же ле знич ком 
ста ни цом, че ка ју ћи до ла зак во за из не ког да ле ког гра да, ка да ми 
се чи ни ло да се до ла ском во за при бли жа ва и тај град; воз га до
но си са пут ни ци ма, зву ком и кло па ра њем точ ко ва, и ка ко ни ког 
ни је би ло на ста ни ци док сам ко ра чао по ко ло се ци ма, као да сам 
де те или се се ћам де тињ ства, по звао сам же ну свог ко ле ге, ре као 
јој име де вој ке, на шта се она осмех ну ла ре кав ши ми да ни ко до 
са да ни је звао (по што љу ди ми сле да је кон курс већ на ме штен и да 
не ма шан се да се ин тер вен ци јом мо же не ко за по сли ти); она ми сли 
да би тре ба ло да иза бе ре не ког мла ђег, ви де ће пер фор ман се ове 
де вој ке, ни шта не ће има ти про тив да је при ми на шест ме се ци, 
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ко ли ко ће тра ја ти бо ло ва ње пси хо ло га, а по све му су де ћи ста ра 
рад ни ца ће оти ћи у пен зи ју, ако се ука же ка сни је ме сто ова де вој
ка ће оста ти да ра ди; он да је раз го вор оти шао дру га чи јим сме ром, 
ре кла ми је да по сва ку це ну не пра вим ком про ми се што се ти че 
мо је књи ге, па ма кар је и сам об ја вљи вао, и тра жио спон зо ре, што 
је са мо зна чи ло да ће сту ди ја при па сти са мо ме ни, да не ће ме ди ји 
обра ти ти па жњу на њу... по што је у овом дру штву са мо по ли ти
ча ри ма и по ли ти кан ти ма ме сто у ме ди ји ма.

Био сам већ за бо ра вио на де вој ку, су срет са њом, на раз го вор 
са ко ле ги ном же ном, и да ље ни сам мо гао да ве жем ни је дан де таљ 
за де вој чи ног ро ђа ка, док је јед ног да на слу чај но ни сам срео на 
ули ци; то га да на био сам опу штен јер ми је у но ви на ма био об ја
вљен је дан текст, Умре жа ва ње и во а јер ство, Фи ло зо фи ја и па то
ло ги ја, ка да ми се учи ни ло да су нам се сре ли по гле ди, али да ме 
је ова де вој ка из бе га ва ла, па сам је по звао по име ну, на шта је она 
за ста ла, на сме ја ла се кри ве ћи усне, не ким ве штач ким осме хом 
као да је оба ве зна да се на сме је, по здра ви ла се са мном, док смо 
на ста ви ли да ко ра ча мо за јед но, она је и да ље би ла у не ка квом гр чу, 
чак и док је при ча ла, за тим ми се за хва љи ва ла, схва тио сам да је 
при мље на на при вре ме ни рад, да би смо са да по но во мо гли да сед
не мо не где, на ста ви мо раз го вор, ма да ми се она из ви ња ва ла да 
жу ри, да је стра шно умор на, да ни је оче ки ва ла та кав по сао, са 
то ли ко без на де жних слу ча је ва, на шта сам јој ре као да су ето њу 
че ка ли, да би она сре ди ла све те про бле ме дру штва, и ето на шли 
су је, мо гу да одах ну. Она се по но во на сме ја ла, са да већ ма ло опу
ште ни је, ре кла је да ће ча сти ти, али се по но во из ви ња ва ла да 
не ма до вољ но вре ме на; у ка фа ни сам узи мао њен ка пут, ока чио 
га на чи ви лук; мр штио се на тај ми рис ка фа на ко ји ме под се ћа да 
се вра ћам на не ка ста ра ме ста ко ја сам за бо ра вио, да ула зим у 
згра ду у ко јој сам жи вео док су ми ро ди те љи би ли жи ви, да из по
дру ма згра де из би ја ме мла за ко ју сам ми слио да ви ше не по сто ји, 
да је не ста ла са од ла ском мо јих ро ди те ља, ре као сам де вој ци да 
се ни сам ни се тио да пи там же ну мог ко ле ге ка ко је про шао оглас, 
а ни она ни је на шла по тре бу да ми те ле фо ни ра. Прет по ста вљао 
сам да ова де вој ка ми сли ка ко ја знам шта се де си ло са огла сом и 
да ми за то ни је ни ја вља ла. Ни сам јој чак ту не па жњу узео за зло, 
ма да ка да је раз го вор од ма као, и ка ко ја ни сам ус пео да пре не сем 
сво је оду ше вље ње су сре том на де вој ку, по но во сам је упи тао шта 
је са њом. Та да ме је она упи та ла због че га сам јој по мо гао, из ко
јих раз ло га, а да сам се ја та ко ђе за ми слио, по ста вља ју ћи се би исто 
пи та ње. Па за бо га за што сам јој по мо гао? Док сам тра жио од го
во ре де вој ка ме је чак и без о бра зно гле да ла у очи. По чео сам да 
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по ми њем наш су срет, ње ног ро ђа ка... али да ли је све то био раз лог 
што сам јој по мо гао или је у пи та њу би ла не ка мо ја осо би на за 
ко ју ни сам ни сам имао од го вор, за то сам сле гао ра ме ни ма не зна
ју ћи шта да ка жем, ми сле ћи на под све сно... на шта је она ре кла да 
су ње ни ро ди те љи на шли од го вор. Ето ја сам јој по мо гао за то што 
сам њен љу бав ник. Де вој ка ми се пре пу сти ла са мо за то да бих јој 
по мо гао да на ђе за по сле ње. Ње ни ро ди те љи су на во ди ли при ме ре 
мно гих де вој ка ко је су та ко пре ва ре не, па за тим на пу ште не. Ка ко 
она са да да раз у ве ри ро ди те ље? Ко је раз ло ге да на ве де? 

„Иде мо од мах да то раш чи сти мо”, ре као сам. 

Ско ро да сам се и по ди гао да од мах кре нем ка да се де вој ка 
ућу та ла, по кре ну ла је гла ву и по че ла да пла че. Ни је мо гла да се 
сми ри, чак је ри да ла, а ја сам са мо не мо ћан ста јао по ред ње, по ку
шао сам да је до дир нем, по ми лу јем, за гр лим али она се још ви ше 
љу ти ла, од гу ра ва ла ме од се бе, и ње но је ца ње је тра ја ло то ли ко 
ду го да су љу ди по че ли да обра ћа ју па жњу на нас, чак је и ко но бар 
при шао, очи ма ми је по ка зи вао шта би мо гао да учи ни, а за дру гим 
сто ло ви ма су се згра жа ва ли го сти пи та ју ћи се шта је овај ма то рац 
мо гао да учи ни овој де вој чи ци, ка да та ко без на де жно пла че. Прет
по ста вљао сам да би не ко од њих мо гао да по зо ве и по ли ци ју, али 
на сре ћу де вој ка се сми ри ла, ре кла је да јој ни шта ни је, по че ла је 
да бри ше су зе, и ка да сам јој спо ме нуо ње ног ро ђа ка, та да је тек 
по че ла да при ча, да ме мо ли да јој ро ђа ка не спо ми њем, јер упра во 
на по ме ну ро ђа ка ње ним ро ди те љи ма би ло је све ја сно. Ро ђак је у 
фа ми ли ји ва жио за не у спе шног чо ве ка ко ји је на пу стио сту ди ра
ње, за тим се же нио не ко ли ко пу та, од две же не има де це, за тим се 
из гле да, при кра ју жи во та ба вио швер цом и кри ми на лом. Све ње
го ве осо би не, као и по сао ко јим се ба вио, спа да ли су у оно што су 
ње ни ро ди те љи пре зи ра ли; по сум њао сам да је она би ла ја ко бли
ска са сво јим ро ђа ком ко га је нај ви ше во ле ла у жи во ту, са ко јим је 
про во ди ла мно го вре ме на, че сто је ишла са њим и ње го вом по ро
ди цом на пу то ва ња, об и шли су Ита ли ју, Тур ску, она се ста ра ла о 
ње го вој де ци, за тим је до шло до ин це ста, и ро ђак је због то га 
на пу стио сво ју же ну, али је под при ти ском по ро ди це ин цест за та
шкан, де вој ка је ус пе ла да га пре бо ли, го во ре ћи да је ин цест уј дур
ма бо ле сних ро ђа ка, да је она нор мал но би ла са сво јим ро ђа ком 
ко ји јој од го ва ра по сво јим осо би на ма; же на га је на пу сти ла, он 
ни је мо гао све то да из др жи и убио се, ипак ми се по но во за хва
ли ла, и ка да смо на пу сти ли ка фа ну још јед ном је ре кла да не зна 
ка ко ће ре ши ти но во на ста лу си ту а ци ју... са мо ме је мо ли ла да се ја 
не ме шам у њен жи вот, у ње не од но се са ро ди те љи ма, по ро ди цом, 
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да ни ко ме не го во рим о на шем раз го во ру, а по себ но ње ној ди рек
то ри ци јер се пла ши да та же на, ни кри ва ни ду жна, не до ђе на 
ред, да мо ра да од го ва ра на пи та ња на ко ја не по сто ји од го вор, као 
што ни ја ни сам ус пео да дам од го вор, чак ни де вој ка са ма. Он да 
се по но во за пла ка ла го во ре ћи да је ро ди те љи ма да ла до зна ња да 
је ипак не што би ло ме ђу на ма, на шта сам се ја за бе зек нуо, ухва
тио је за ра ме на, пи тао шта јој је би ло да ка же не што што се ни је 
де си ло, што су они са мо у сво јој за сле пље но сти прет по ста вља ли, 
слу ша ју ћи раз не из ве шта је, чи та ју ћи у но ви на ма о до га ђа ји ма ко ји 
мо гу би ти чак и из ми шље ни са мо да би скре ну ли па жњу, по ве ћа
ли ти раж но ви на. Тек сам из гле да са да мо гао нор мал но да раз го
ва рам са њом, схва та ју ћи да сам по стао пред мет над ко јим се 
вр ши рад ња, да су та кве слу чај но сти не ве ро ват не, ме ђу тим, уме
сто да по бе сним, ус пео сам у се би да су зби јем љут њу, са жа лио 
сам се на де вој ку схва та ју ћи ка квом је при ти ску би ла из ло же на. 
Ка сни је сам схва тио да сам био оша му ћен, да сам је за то за гр лио 
а да се она ни је од у пир ла уви дев ши да сам при хва тио уло гу ко ју 
ми је она на ме ни ла. 

„Јад на де вој ко, мо ја пси хо ло ги чар ко, чи је ћеш ти ра не да ви даш.”

На сме ја ла се го во ре ћи да је нај бо ље да јој ви ше ни шта не 
по ма жем. И да ље ни је зна ла ка ко да ре ши но во на ста лу си та ци ју, 
а ја сам се ша лио да би ипак нај бо ље би ло (не знам са мо да ли нам 
при ли чи), да бу де мо љу бав ни ци, да би та да си ту а ци ја би ла нор
мал на, људ ска, при ла го ђе на са да шњим усло ви ма, или свим усло
ви ма ово га све та. 

Рас та ли смо се уз за гр љај, мо жда је тре ба ло да је по љу бим, 
али ни је био мој оби чај да се цма чем са же на ма на ули ци, за то сам 
јој са мо мах нуо, ре као јој да ме по зо ве ка да је сло бод на, па ће мо 
на ћи вре ме да се срет не мо, а ја ћу до тле ваљ да да на ђем раз лог 
за што сам јој по мо гао. Не ка бар бу де хра бри ја од сво јих па ци је
на та, ко ји ма мо ра да да је са ве те, би ло је по след ње што сам ре као, 
си ла зе ћи низ бр до. По стао сам уз не ми рен, не мо ћан, чуо сам сво
је ср це ка ко ку ца, та ко да сам хтео по но во да сед нем не где, ово га 
пу та по пи јем не ко же сто ко пи ће ко је би ме ма ло сми ри ло, пи та
ју ћи се ка квом је при ти ску би ла из ло же на ова де вој ка ка да је мо
ра ла да го во ри оно што су ње ни ро ди те љи прет по ста вља ли. За 
тре ну так сам по сум њао да све оно што ми је ис при ча ла ни је не
ка ква ње на игра, али по но во ни сам мо гао да дам од го вор. Нај го ре 
би би ло да са да по зо вем же ну свог ко ле ге, да је пи там за ути сак о 
но вој рад ни ци, не по ми њу ћи но ве окол но сти, али сам се упла шио 
да ми и она не по ста ви слич но пи та ње. Зар се ни је на сме ја ла ка да 
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сам из го во рио име де вој ке при ли ком пред ло га да она бу де но ва 
рад ни ца у ње ном ко лек ти ву? Све се ком пли ку је за то што љу ди 
има ју уна пред из гра ђе не ста во ве, и те пред ра су де не мо гу ће им је 
из би ти из гла ве, а да са да не знам ка ко да се по на шам. У пр вом 
би строу сам по пио ка фу и ра ки ју, он да сам по чео да се по на шам 
дру га чи је као да сам упао у по ста вље ну клоп ку, те сам ми слио да 
су ро ди те љи пра ти ли де вој ку, да су мо жда ви де ли наш су срет; 
се де ње у ка фа ни, по себ но ње но ри да ње ко је је би ло знак да по сто
је не ки но ви на ши од но си или да су се ства ри ис ком пли ко ва ле, 
са да би мо гли и да ме пра те, за то сам се по ла ко из ву као из ка фа не, 
про ме нио пра вац кре та ња, си шао ка мо сту, за тим ушао у ауто бус 
гле да ју ћи да ме слу чај но не пра ти не ко од пут ни ка; све до сво је 
ман сар де, био сам уз не ми рен, мо жда и уне зве рен ка да сам ко нач
но окре нуо кључ, али и та да сам пра тио шу мо ве ко ји су ми се 
чи ни ли мно го ја чи не го уо би ча је но, па сам ле же ћи не пре ста но 
оче ки вао да ће не ко уда ра ти у мо ја вра та, на по кон сам чуо ме кан 
од јек ко ра ка, ка ко се не ко пе ње сте пе ни шем, али ехо од зва ња ња 
убр зо је не стао, по ми слио сам да уо бра жа вам ту ђе кре та ње, за то 
сам ле гао да спа вам.

(Из књи ге Пет бу ду ћих ро ма на)




