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СО ЊА АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ

НИ ШТА НИ ЈЕ КА КО ИЗ ГЛЕ ДА 

Се ћа ње, не са вр ше но ка кво је сте, про бир љи во, али и не мар но, 
с не до ку чи вим уну тра шњим за ко ном и не што лак ше пре по зна
тљи вим ме ха ни змом асо ци ја ци је – тог ју тра, док Ана кроз про зор 
град ског ау то бу са по сма тра при зо ре ау стриј ске пре сто ни це, уз 
свест да је че ка по се та Мо цар то вој ку ћи – по пут скри ве ног, ћу дљи
вог фо то гра фа ко ји по ње ној ну три ни сли ка шта му пад не на па мет, 
са да јој из ме ђу при зо ра ши ро ких бу ле ва ра, озе ле не лог др ве ћа, 
све же офар ба них фа са да, сме шта ту и та мо лик ње не про фе сор ке 
кла ви ра. Ено је са да над кро вом згра де са бле до ро зе фа са дом у ро
ко ко сти лу, осме ху је јој се истим оним уз др жа ним, ма ло над ме ним 
осме хом, ка квим је до че ка ла Ану и ње ну ма му пред по че так пр вог 
ча са. Пре ви ше од че ти ри де це ни је. Бо же, да ли је жи ва? пи та се 
Ана. 

Ја сам Ка та ри на Јо ва но вич, ре кла је ви со ка же на у еле гант ном 
там но цр ве ном ко сти му, бе лог те на, све тло сме ђе, на та пи ра не ко се. 
Већ је тај глас „ч” мно го обе ћа вао, би ла је од мах дру га чи ја, по себ
на. Ве ли ка да ма. Ана ће ка сни је схва ти ти да је за пра во ме ша ла 
гла со ве „ч” и „ћ”, а да јој се пре зи ме ипак за вр ша ва ло на „ић”. 
Ме ђу тим, ње но „ч” на по гре шном ме сту, из го во ре но при пр вом 
су сре ту, трај но ће обез бе ди ти ру ски при звук пре зи ме ну, че му ће 
до при не ти и са ма ње на по ја ва, по себ но, круп не, пла ве очи и ви
со ко, ши ро ко че ло, што се све до бро сла га ло уз по зив про фе сор ке 
кла ви ра. 

Ка кав Мо царт, Бах, Бе то вен, Шо пен... За Ану је Ка та ри на Јо
ва но вич би ла му зич ки ге ни је бес крај ног шар ма и уро ђе не фи но ће. 
Сви ти ком по зи то ри – чи је је ети де, со на те и дру ге ком по зи ци је 
сви ра ла, уз по моћ но та ко је као да су од у век по сто ја ле, ис пи сав ши 
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са ме се бе, јед но дав но – би ли су за Ану бе зна чај ни у од но су на 
упе ча тљи ву по ја ву те же не про дор ног гла са, ду гач ких пр сти ју, пу
них уса на, увек на ма за них цр ве ним ру жем. Тек по вре ме но, ње не 
пре кор не ре чи – То је Бах, де вој ко, то је Мо царт, де вој ко, шта ра
диш? Хо ћеш ли да се пре вр ће у гро бу? – учи ни ле би да до Ани не 
све сти до пре да је оно што по ку ша ва да од сви ра не ко ство рио, да 
ни је на ста ло са мо од се бе. И да је тај не ко мо жда и ма ло ве ћи ге
ни је од Ка та ри не Јо ва но вич. 

Ре ља, Анин муж, на се ди шту по ред ње, уду бљен је у гугл 
ма пе на свом те ле фо ну, ис тра жу ју ћи ко ји им је нај бо љи пут и пре
во зно сред ство до двор ца Шен брун. За тим из та шне ва ди кар ту 
гра да и ка жи пр стом по ка зу је Ани ода бра ну мар шру ту. Ката ри на 
Јо ва но вич сво јим ка жи пр стом љу ти то упи ре у сни зи ли цу или 
по ви си ли цу на ра ши ре ним но та ма, на ко ју је Ана за бо ра ви ла. У 
на ред ној сли чи ци, од гур ну ће јој ша ку и од сви ра ти такт она ко ка ко 
тре ба, док ду гач ки нок ти у до ди ру с дир ка ма про из во де не по жељ не, 
крц ка ве зву ке. Као да се сам ин стру мент бу ни. Али то у Ани ној 
све сти не ће ума њи ти бо жан ску при ро ду Ка та ри не Јо ва но вич са 
жбу на стом фри зу ром, уз ја сну си му ла ци ју оре о ла. Као ни јед на 
псов ка ко ја јој се ома кла ка да је до мар на пу стио про сто ри ју, ко га 
је ина че уко ри ла што је до зво лио да ва тра у пе ћи зга сне. Не пре
кид но јој је би ло хлад но, и зи ми и ле ти. И, ево ко нач но при зо ра 
ко ји де ве то го ди шњој Ани до но си пра ви шок. За ве ја на, с ка пом на 
гла ви, ша лом пре ко уса на, ула зи у ма лу, то плу, чак пре то плу учи
о ни цу ко јом се ши ри јак, ки сел ка сти ми рис си ра и рас то пље не 
ма сти. Ка та ри на Јо ва но вич је за сто лом по ред про зо ра и упра во 
за вр ша ва свој до ру чак, за гле да на у сне жне па ху ље. На пла стич ном 
по слу жав ни ку ра ши рен је ма сни па пир са оста ци ма бу ре ка, на 
ко ји ма су ви дљи ви тра го ви кр ва во цр ве ног ру жа. Че ло Ка та ри не 
Јо ва но вич се на бра ло по што је угле да ла Ану, ко ја је ма ло по ра ни ла. 
Руж јој је био раз мр љан око уста, све до но са. Шта си се уки пи ла, 
ула зи, не рас хла ђуј нам учи о ни цу!, по ви ка ла је. Шта ме гле даш 
као да си ду ха ви де ла! Мо рам да се за гре јем, и те би би до бро до шао 
бу рек по не кад, ви ди ка ко си жго ља ва... Та ко не што го во ри Ка та
ри на Јо ва но вич, ма да се се ћа ње му чи око тих ре чи ко је се оти ма ју 
и то ну у ду би ну. Оно што је на по вр ши ни је Ани на пре не ра же ност. 
Ма стан бу рек ни ка ко ни је ишао уз Ка та ри ну Јо ва но вич. Ни раз
мр љан руж. 

Ни шта ни је ка ко из гле да, ре ћи ће јед ном Ани на мај ка. 
Са да су јој слу ша ли це на уши ма док ла га ним ко ра ци ма про

ла зи Мо цар то вим не ве ли ким ста ном. Сва чу ла су јој пре за по сле
на. До уши ју јој до пи ре при ја тан му шки глас ко ји при ча по зна ту 
при чу о Мо цар то вом крат ком жи во ту, док се у по за ди ни сме њу ју 
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ње го ве ком по зи ци је. Очи пак има ју дру га по сла, да хва та ју при
зо ре из жи во та ком по зи то ра са сли ка из ло же них на зи ду, али и да 
за ви ре кроз ње гов про зор на уску, крат ку ули цу. Да Мо цар то вим 
очи ма про ви ре у свет. Схва та да се на ла зи на ме сту где су на ста
ла не ка ње го ва де ла, из ве сно, „Фи га ро ва же нид ба”, схва та да је у 
тим нео че ки ва но ма лим про сто ри ја ма наш ге ни је хо дао, ди сао, 
спа вао, јео... И он да чу је из слу ша ли ца оно што до бро зна, „Мо
царт је ве ли ким де лом свог жи во та био гла дан”, али у том ча су, 
на том ме сту, те ре чи осим што иза зи ва ју на лет ту ге, чи не јој се 
не ка ко зло слут ним. Ако је то би ло мо гу ће, по ми шља, овај свет 
ни ка да ни ко не ће сти ћи да уре ди. 

Из Мо цар то ве ку ће Ана и Ре ља вра ти ће се до згра де Опе ре 
и, бу ду ћи да до по ла ска на из лет у Бра ти сла ву има ју два са та, са
да мо гу да при у ште се би ла га ну шет њу низ Ринг штра се. Има 
вре ме на и за ка фу, и за об ли зак спо ме ни ка Мо цар ту, што ће ли
чи ти на сим бо лич но опра шта ње од ком по зи то ра. Али да ли ће их 
тај вра го ла сти ге ни је тек та ко пу сти ти да оду... По из ла ску из 
Бург гар те на, где га оста вља ју у бе лом мер ме ру, с јед ном ру ком 
ма ло по диг ну том, ко јом по ка зу је на бу ле вар, на Бур гринг штра се, 
за у ста вља ју их два улич на про дав ца. За пра во их не за у ста вља ју, 
та ко што би им ста ли на пут, пру жи ли им оно што про да ју, обра
ти ли им се не ким ре чи ма. Ни шта од то га. Ви со ки мла ди ћи све тлих 
ко са и очи ју, је дан с бр ко ви ма, сто је уз огра ду пар ка, по ред ма лог 
им про ви зо ва ног пул та на ко јем се на ла зи не што што ну де, и осме
ху ју се. Осме ху ју се у про ша ра ном хла ду др ве ћа, при јат них, про
ду хо вље них ли ца осен че них тре пе ра вим зе ле ни лом. Док по ред 
њих кли зе трам ва ји, про ла зе љу ди, пул си ра град у мир ним, пра
вил ним от ку ца ји ма. Има ужур ба но сти и гу жве, али не ма нер во зе 
ни не ре да. Шта про да ју мла ди ћи не жних ли ца? Про да ју кар те за 
ве чер њи кон церт у по ла се дам и по ла де вет у па ла ти Ау ер сперг 
– Мо царт и Штра ус, са со ли сти ма и пле са чи ма. Ко ли ко ко шта 
кар та?, пи та Ана, тек она ко, ма да зна да не сти жу због из ле та у 
Бра ти сла ву, чак и за пред ста ву у по ла де вет. Кар та ко шта 45 евра, 
од го ва ра мла дић без бр ко ва. Али, Бра ти сла ва?, ка же Ре ља. Не ве
ру јем да ће мо сти ћи... Ко ли ко оста је те у Бе чу? Са мо три да на? Зар 
ће те из гу би ти је дан дан у Бе чу због Бра ти сла ве?, пи та бр ка ти мла
дић, сме ше ћи се. Во дич нам не ће вра ти ти но вац, ка же Ре ља. Знам, 
ка же Ана. Дрес код ни је оба ве зан, до да је мла дић, дис крет но их 
од ме рив ши по гле дом, баш као да зна да ни у ма лом ко фе ру ко ји је 
остао у хо тел ској со би не ма еле гант не оде ће. Ма кар да га на о пач ке 
из вр неш и све ис тре сеш на под – не ма. Да ми ипак оде мо на кон церт, 
а не ки дру ги пут у Бра ти сла ву, ка же Ре ља, из не на да. На рав но, 
сла же се Ана. Ре ља ва ди из нов ча ни ка де ве де сет евра и да је но вац 
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мла ди ћи ма ко ји им за уз врат пру жа ју кар те. За тим се наш пар ту ри
ста рас пи ту је где се на ла зи па ла та Ау ер сперг, има ју они сво је гугл 
ма пе, али, до бро, жи ва реч је жи ва реч. Опра шта ју се од мла ди ћа, 
али не и од Мо цар та, као што ви ди мо, и кре ћу низ Бур гринг штра се. 

Мом ци је су фи ни, али Ана је одав но на у чи ла да ства ри че сто 
ни су она кве ка ко из гле да ју. Осим то га, и у ње ној и Ре љи ној не све
сној сфе ри по хра ње на је де бе ла ар хи ва пре ва ра. Ко све ни је ва рао 
њи хов на ци он, од вла да ра, пре ко вој ско во ђа, ми ни ста ра и по ли ти
ча ра, до бан ка ра. Па, ти сад ве руј улич ним про дав ци ма ка ра та ко ји 
се не ка ко чуд но све вре ме сме ше. На ро чи то онај бр ка ти. И по што 
су им мла ди ћи не ста ли из вид ног по ља, за ста ју, гле да ју се на крат ко 
у очи, без ре чи, и у на ред ној сли чи ци има мо њи хо ве гла ве уду
бље не сва ка у свој те ле фон, у сво ју гугл ма пу, јер су у ме ђу вре ме
ну за бо ра ви ли об ја шње ње ко је су до би ли од крај ње сум њи вих 
про да ва ца. Да кле, хит но на ћи па ла ту Ау ер сперг. Про ве ри ти да ли 
по сто ји. 

А шта се за пра во до го ди ло? Да ре кон стру и ше мо. Тог ју тра ће 
се Ана и Ре ља с Мо цар том пр ви пут сре сти на ве ли ком сли кар ском 
плат ну са зи да јед не од 40 со ба у Шен бру ну. Ау диогајд упу ти ће 
их да обра те па жњу на мар ки ра ну деч ју гла ву у пу бли ци. Е, баш 
од тог ча са, Мо царт ће их пра ти ти, што је са да са свим си гур но, 
ићи ће за њи ма сме шка ју ћи се, док они, по но во кон сул ту ју ћи гугл 
ма пе, тра же ње го ву ку ћу... До бро, не ка се ма ло по му че, ре ћи ће у 
се би, хи, хи, хи. Ка сни је ће им она ко не ста шан, де ти њаст, мах ну ти 
из соп стве ног спо ме ни ка, а за пра во ће им по ка за ти ру ком на про
дав це, што је ви ше не го очи глед но. И, ко нач но, оте ло вљен у њи ма, 
удво стру чен – ве ру је мо да кло ни ра ње на оном све ту не пред ста вља 
ни ка кав про блем, а бр ко ви су ту са мо ра ди увер љи во сти, ина че 
су мла ди ћи фи зич ки, од но сно ме та фи зич ки, пот пу но исти – по ну
ди ће им кар те за кон церт на ко јем ће слу ша ти ње го ву му зи ку. Од 
не че га се мо ра „жи ве ти” и на оном све ту, а Мо царт је до бро на у чио 
лек ци ју из свог зе маљ ског жи во та. Да, та ко је мо ра ло би ти, јер 
ка ко дру га чи је об ја сни ти ла ко ћу с ко јом су два про дав ца на Бур
гринг штра се, ко ји, уз гред, из гле да ју то ли ко ете рич но да је за и ста 
не мо гу ће да су са овог све та, убе ди ли наш пар ту ри ста да од у ста
не од из ле та у Бра ти сла ву, да им про пад не но вац дат за из лет, да 
из ва де из џе па 90 евра и пру же им. Јер, Ана и Ре ља ни су не ка кви 
за не се ни пе сни ци, па да тек та ко гла ви ња ју ау стриј ском пре сто
ни цом по сун ча нове тро ви том да ну, без ја сног пла на, да час же ле 
ово, час оно. Не, ово дво је чвр сто сто ји на зе мљи, обо је с ди пло мом 
при род них на у ка. Има ју пре ци зну ше му по ко јој се упра вља ју, али 
и од ко је су, ка ко ви ди мо, упра во од у ста ли. Збо гом, Бра ти сла во, 
ми те да нас ви де ти не ће мо. 
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Да, под хит но тре ба про ве ри ти да ли па ла та Ау ер сперг уоп ште 
по сто ји. Или ни њу да нас не ће ви де ти. 

Из Бур гринг штра се, пре не го што за ви је на де сно, Ана и Ре ља 
скре ћу ле во, па де сно, па опет ле во, и та ко не ко ли ко пу та до па
ла те. До бро је, по сто ји. Сад да про ве ре и да ли су њи хо ве кар те 
ва же ће и да ли уоп ште има кон цер та те ве че ри. Ула зе у ши ро ки 
хол, пот пу но пра зан, што не слу ти на до бро. Пре ла зе цр ве ним те
пи хом до осун ча ног сте пе ни шта пре кри ве ног ста зом у ис тој бо ји. 
Ни ту не ма ни ко га. Пе њу се на пр ви спрат и кроз ши ром отво ре на 
вра та про ви ру ју у са лу у ко јој ће се одр жа ти кон церт, а мо жда и 
не ће. Дво ра на је ма ња не го што су за ми шља ли, али от ме на, еле
гант на. По здра вља их рас ко шни кри стал ни лу стер. Освр ћу се, али 
ни ту не ма ни ко га. Шта тра же? Тра же би ле тар ни цу, ин фор ма ци је, 
тра же жи во људ ско би ће. Кре ћу де сно ход ни ком, и ко нач но, на 
ма лој га ле ри ји са три стра не оме ђе ној ба лу стра дом, на лик гне зду, 
сме ште но је људ ско би ће за гле да но у екран лап то па. Упу ти ће их да 
про ду же ход ни ком и скре ну де сно у кан це ла ри ју. Та мо ће од љу
ба зне слу жбе ни це у пла вој ко шу љи нај зад до би ти ин фор ма ци ју 
да је с њи хо вим кар та ма баш све у ре ду. 

И ево, на по кон, Ане и Ре ље на кон цер ту. Ме ста ни су ну ме
ри са на, а по што су ме ђу пр ви ма ушли у са лу, до бро осма тра ју где 
би нај бо ље би ло се сти, и би ра ју ме ста у тре ћем ре ду, не где по 
сре ди ни. Ана при ме ћу је да за њи ма иде ве ли ка гру па Ко реј ки или 
Ја пан ки, не мо же да про це ни, а не мо же ни Ре ља. Ко со о ке де вој ке, 
ме ђу њи ма и не ко ли ко же на сред њих го ди на, за у зи ма ју по де се так 
се ди шта у пр вом и дру гом ре ду, та ко ђе по сре ди ни. На да ље, до 
по чет ка кон цер та, пра ти ће ми ми ку њи хо вих пор це лан ски бе лих 
ли ца, суп тил не по кре те, љуп ке ути ша не гла со ве, по пут цвр ку та 
ко ји се ле по сла же уз по ко ју блу зу цвет ног де зе на. У јед ном тре ну 
Ко реј ка или Ја пан ка на се ди шту ис пред Ани ног окре ће се ши ро
ким, осмех ну тим ли цем ка њој, али се обра ћа му шкар цу на се ди
шту по ред Ани ног. Да кле, ипак има ју и јед ног му шкар ца у гру пи. 
Не што про ча вр ља ше на бр зи ну, и де вој ка се по но во окре ну ка 
би ни. Ана раз ми шља ка ко су див но укло пље не у ам би јент, ка ко су 
се све сре ди ле, а и оне су ту ри сти као и њих дво је. Пре кор но гле
да сво је фар мер ке. Тре ба ло је по не ти ха љи ну, или ба рем пан та ло
не, тре ба ло је пред ви де ти од ла зак на кон церт. Тек у свог му жа не 
сме ни да по гле да. И он на се би има фар мер ке, али и спорт ску, 
при лич но спорт ску ма ји цу. Она ипак има блу зу, а на но га ма спорт
ске ци пе ле, али ипак ци пе ле, ко је чак и све тлу ца ју. Али шта вре ди 
кад су у дру штву ње го вих па ти ка за тр ча ње. Бар да је ђон та њи, 
раз ми шља. Ко реј ке или Ја пан ке су обу ве не у ба ле тан ке у ра зним 
бо ја ма, по не ка има ха љи ну, не ка сук њу, не ка еле гант не пан та ло не, 
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ис пе гла ну ко шу љи цу, дис крет ни на кит. Јед на око вра та има сви
ле ни, бе ли шал. Ана се из не на да при се ћа гип са на сво јој де сној 
ру ци. Не мо гу да ве ру јем шта си се би ура ди ла, чу је гнев ни глас 
Ка та ри не Јо ва но вич, из ве ли ке ду би не, као да го во ри из без вре
мља. Те го ди не про пу сти ла је сва так ми че ња због по вре де те ти ве. 
Не за гре ја на, сви ра ла је Мо цар тов Тур ски марш у пу ном рит му. 
Упс, ка же Мо царт. 

Ле пе ко со о ке де вој ке ћу ћо ре ти хо и да ље. Кон церт ће за по че ти 
Штра у сом уз пле са че у све ча ној оде ћи епо хе, и ду нав ске та ла се, 
а сме ни ће их увер ти ра из Мо цар то ве ко мич не опе ре От ми ца из 
Се ра ја, из вре ме на ње го ве још срећ не љу ба ви са Кон стан цом. Го
то во сва ли ца у са ли сме ше се по кре ти ма пле са ча, от ме се и по ко ји 
гла сни смех. Све про ла зи ле по. Оче ки ва но ле по, и ви ше од то га. 
Ве ли чан стве ни лу стер не ште де ћи ра си па сво ју све тлост, и све 
бле шти. И он да, Ана при ме ћу је да су се Ко реј ке или Ја пан ке у 
ре ду ис пред њих – из у ле. Ис те же врат и кон ста ту је да су се и не ке 
од оних из пр вог ре да из у ле. Де лу је као да су се њи хо ве ци пе ли це 
упра во из ле гле, али је Ана, гле да ју ћи у по зор ни цу, про пу сти ла 
тре ну так ра ђа ња но вих жи во та. По ред сва ког па ра ба ле тан ки, ево 
не жних, бе лих сто па ла ко ја ту и та мо мр да ју пр сти ћи ма, ра ду ју ћи 
се све ту, и сло бо ди. Ана гле да ма ло у би ну, ма ло у ову нео че ки ва ну, 
ми нисце ну под се ди шти ма, на ко јој на сту па ју бе ла сто пал ца, 
умор на од хо да ња, иша ра на ро зи ка стим ли ни ја ма ко је су оста ви ле 
иви це те сних ба ле тан ки. Ко зна где су све да нас про шла, ве ро ват
но кроз свих 40 со ба Шен бру на, као и они, мо жда су оти шла чак и 
до Пра те ра, до Бел ве де реа, до Тор ња... За то вре ме, пле са чи и да ље 
из во де ко мич не, од сеч не по кре те уз исто та кве зву ке ко ји те те ра ју 
да уста неш, да и сам по ска ку јеш, мла та раш ру ка ма и глу пи раш се, 
сре ћан што си ту, баш на том ме сту, у том ча су. Ако уста ну Ко реј
ке или Ја пан ке, ус та ће и она, раз ми шља Ана. Ако тре ба, мо же и да 
се изу је, све у сла ву жи во та ка кав углав ном ни је, што је Мо царт нај
бо ље оку сио, али ка кав по вре ме но ипак би ва, јер и ње му са мом – том 
жи во ти ћу – не кад је до ста озбиљ но сти и му ка. Ако већ овај свет не 
мо же мо да по пра ви мо, па, на смеј мо му се!, као да ка жу ти зву ци. 

У јед ном де лу увер ти ре ме ло ди ја се успо ра ва, за ста је, као да 
се пи та да ли је жи вот за и ста та ко за ба ван. Отег ну ти, ту га љи ви 
зву ци ла га но се вр то ло же сви ја ју ћи не ка кво гне здо. Не што се спре ма! 
Па, да, ево, из ле жу се они исти зву ци са по чет ка, још и не сти жеш 
да их пре по знаш, а они већ из ле ћу из ин стру ме на та и ска ку ћу по 
чи та вој са ли, пе њу се и на лу стер да га за го ли ца ју и за љу ља ју, али 
не да се тај, то ли ко је та квих пре ту рио пре ко сво јих ви су ља ка, не ће 
до зво ли ти да ије дан за тре пе ри, јер све мо ра про ћи до сто јан стве но, 
пре све га. 



38

Ани ну па жњу са да из не на да ве зу ју Ре љи не пла ве па ти ке број 
45 са де бе лим ђо ном. Из гле да ју гро теск но круп не у од но су на ред 
ја пан ских или ко реј ских сто па ла ца из ло же них пра во ис пред њих, 
као ред пи ли ћа до ве де них на кла ње. Те па ти ке, те там но пла ве па
ти ке за тр ча ње – а из ве сно је да не ће тр ча ти кон церт ном са лом – 
де лу ју пре те ће. По пе ле су се сте пе ни штем пре кри ве ним цр ве ним 
те пи хом, уше та ле у еле гант ну дво ра ну из ко је их је са пла фо на 
од мах пре кор но ждрак нуо ве ли ки, бле шта ви, кри стал ни лу стер, 
а пра вио се као да их ни је ви део. Са да су за у ста вље не, спу ште не 
на угла ча ни сме ђи под про ша ран фи ним ром бо и ди ма у бо ји ћи ли
ба ра. Та кво фла грант но кр ше ње њи хо ве на ме не – по бо гу, чи та ва 
ин ду стри ја је ја сно де фи ни са ла њи хо ву упо тре бу, од ди зај не ра, 
пре ко фа брич ких ха ла, до бил бор да с па ром ми ши ћа вих но гу у 
рас ко ра ку, у истим та квим па ти ка ма, ко је са мо што не ско че са 
екра на и рас тр че се чи та вом зе маљ ском ку глом – то не ће иза ћи 
на до бро. Та кав рас ко рак у до бро осми шље ној на ме ни и тре нут ној 
упо тре би ство ри ће у њи ма ау то ном ну си лу, до дат но ис про во ци
ра ну из ле га њем бе лих сто па ла на њи хо ве очи и на о ко тран сфор
ма ци јом у ма ла, ин ди ви ду ал на би ћа, и пре тво ри ће те па ти ке у 
зве ри, или ба рем звер чи це, јер, да се не за ва ра ва мо, дав но су оне 
при ме ти ле ред си ћу шних сто па ла са ро зе ли ни ји ца ма. Раз ја пи ће 
сво је че љу сти, и пре не го што се ари ја за вр ши, све ће их ре дом 
по та ма ни ти. Оста ће са мо ба ле тан ке на по ду. Ана мо ра би ти на 
опре зу, да за у ста ви зов ди вљи не у свом му жу...

Да се вра ти мо ипак ми нисце ни под се ди шти ма. Да ве ру је мо 
да ће Ре љи не тр кач ке па ти ке оста ти на свом ме сту. Да ли овај при
зор на ру ша ва Анин ути сак о пре фи ње но сти Ко реј ки или Ја пан ки? 
Још то ме тре ба до да ти и да је ди ни му шка рац у њи хо вој гру пи, 
ко ји се ди по ред ње – жму ри све вре ме, а мо жда и спа ва. Отва ра 
очи са мо ка да за чу је апла уз, и он да и сам сна жно апла у ди ра. А 
та мо у дну сце не, Мо царт се си гур но, јед на ко као и Ана, за ба вља 
при зо ром ма лих, раз го ли ће них, на жу ља них сто па ла... Да кле, да 
ли при зор не што ре ме ти?, пи та се Ана. Не зна. Са мо зна да је свет 
упра во у сво јој не са вр ше но сти, он да ка да је бе за зле на – нео до љи во 
леп и за ба ван.




