
444

ЈА НА РАС ТЕ ГО РАЦ ВУ КО МА НО ВИЋ

BODYLI QU ID

По стао сам мо де ра тор фо ру ма на плат фор ми bodyli qu id.co m 
пре око го ди ну да на. Ни сам же лео да се от кри ва мој иден ти тет. 
Ано ним ни мо де ра тор, то је уло га ко ја ми је до не ла ја чи осе ћај ис
пу ње ња од свих до са да шњих. Чак не ни ис пу ње ња, већ ми ра. Кри
стал но јед но став ног, за га си тог, по не што и умор ног ми ра. Не ра дим 
то због сла ве. Ни шта не ра дим због сла ве. Али ка да бих то из ја вио 
за не ке но ви не пот пу но би из гу би ло сми сао јер би до при не ло њи
хо вој чи та но сти, а ти ме и мо јој по пу лар но сти. За то јав но сти го
во рим оно што же ли да чу је. Он да ка да ме са те ра ју у ћо шак, ка да 
не успем да пре ђем ули цу бр же од њих, нео па жен, из ми слим увек 
не ку при чу, до сад ну или шо кант ну, не бит но. Од све га на пра ве 
оно што они же ле. 

Ус пе ло ми је да не са зна ју ни за њу, а са мим тим ни за ње ну 
не сре ћу. Са мим тим ни за мо ју. От ка ко је мој нај но ви ји филм нео че
ки ва но до био огром ну па жњу пу бли ке, у оба ве зи сам да бу дем 
сре ћан. Да знам сво је про јек те, да рас по ла жем сво јим те лом, да 
увек ка жем не што скан да ло зно до се тљи во.

Као мо де ра тор, без име на, смем да при чам о свом ис ку ству. 
Ипак, по ста ло је не под но шљи во жи ве ти без овог тек ста ко ји 

се упра во пи ше, без ме ста где се мо је ис ку ство не де ли, где не 
по сто ји увек онај дру ги део ко ји мо рам да пре ћу тим. Му ка ми је 
ви ше од тог зах те ва за екс клу зив но шћу, али и од то га да се би ша
пу ћем у бра ду ка ко сам ја ко ком плек сан. За пра во сам јед но ста ван, 
дво ди мен зи о на лан, и што се ду же клац кам у том дво шин ском 
си сте му, осе ћам се све из ми шље ни јим. Тек са да, ова ко, осе ћам да 
до би јам не што ма ло сло же но сти. 

Не знам где и кад смо нас дво је по че ли да се ра си па мо, али 
то је не за о би ла зно по ме ну ти да би се об ја сни ла мо ја пр ва ве за с 
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Bodyli qu idом . Има ли смо већ три де се так го ди на. Она је жи ве ла 
на ре ла ци ји и се бе је ви ше ви де ла та мо. Је ди ни раз лог, ма кар све
сни, ње них до ла за ка ова мо био сам ја. По че ла је че сто да по ми ње 
да не раз у ме за што не мо гу јед но став но да се до се лим ка да већ 
имам нов ца и ни шта ме ов де не ве зу је. Ни сам умео да об ја сним, 
али ни сам био спре ман да жи вим на дру гом ме сту. Од ла зио сам 
код ње и, исти на, та мо је већ би ло и при ја те ља и обез бе ђе ног про
сто ра и до вољ но по знан ста ва да бих мо гао нео ме та но да на ста вим 
да ра дим. Мо ја је би о гра фи ја већ та да би ла до вољ но бо га та, а ја 
сам сма тран ре ди те љем за па же ним у све ту. 

Љу бав је би ла у не кој по себ но ша пу та вој, те ме љи тој фа зи, са 
че стом то пли ном и ме ко ћом дла но ва ко ји за јед но ула зе у му зе је. 
Без ика кве по ми сли о ра ста ја њу. Као ни са да. Во лим је с оним 
уз бу ђе њем ко је осе ћам ка да у мра ку че кам да мој филм поч не и 
да га пр ви пут од гле дам, од глу мље но, као не ко дру ги. Во лим је с 
љу ба вљу пре ма се би она квом ка кав сам у ту ђим очи ма, пре ма 
ства ра лач ком, ак тив ном, пред у зи мљи вом се би. Цео про блем је 
био у те шкој тех нич кој оства ри во сти по ро ди це. На ши при ја те љи 
од јед ном су у тој фа зи по че ли да ја вља ју да че ка ју бе бе, да су до
би ли при но ву, да по зи ва ју на про сла ве. Ње на пи та ња о мом до се
ље њу по ста ла су уче ста ли ја. Мој от пор ја чи. Ре ђе сам од ла зио. 
Све је би ло као за мр зну то. Кон цен три са ли смо се на рад. Она је 
би ла укљу че на у из ло жбе нај ве ћих свет ских ку сто са, са ра ђи ва ла 
већ са по зна тим ви зу ел ним умет ни ци ма. Мој филм је у то вре ме 
на гра ђен. Ка да се мо је име про чу ло, оба ве зе су по че ле да ми си пе 
по те ме ну као пе сак у пе шча ном са ту, по че ли су да ме окре ћу на
гла вач ке, пре стао сам да ра чу нам вре ме, да во дим еви ден ци је, да 
знам где сам и кад сам. Не ко је увек не што тра жио од ме не и на 
не што че као. Не што се увек од ла га ло. 

По ста ли смо ви ше као не ки ин тер и о ри зо ва ни филм о умет
нич ком па ру ко ји по вре ме но успе ва да се са ста не и до би је сво ју 
до зу ра до сти, а у ме ђу вре ме ну не ма ни ка кве од ли ке па ра, осим 
љу би ча сте ико ни це са слу ша ли цом иза ко је је за кљу ча на не ка 
че жња за ко ју ни ко ви ше не зна и не мо же да про це ни ко ли ко има 
ве зе са ре ал но шћу. Не знам ко ли ко го ди на је про шло та ко, али на
по кон смо ус пе ли да оде мо на не ки од мор за јед но. Ја не знам, за и ста 
не знам где смо би ли. Мо жда зву чи не ве ро ват но, али – не знам. 
Има ли смо свој тер мин за ба зен, во да је би ла кри стал на, она је 
би ла бе ла и мла де жи су јој пуц ке та ли по ко жи ис под мо јих пр сти ју, 
ста ви ла ми је кри шку ли му на у уста, по кло пи ла ми очи из ду же
ним пр сти ма с под се че ним овал ним нок ти ма, ја сам све вре ме имао 
осе ћај да је то не ка ја ко при јат на сце на ко ју сам мо жда већ и сни
мио, и ре кла је, за пра во пи та ла – хо ћеш де те? Сви они да ни са мо ће 
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упи је ни у нас во ди ли су та да љу бав ви ше не го ми. Али, ни ка ква вест 
о труд но ћи ни је ми сти гла у ме се ци ма на кон то га. По чео сам да 
схва там да је то мо жда и бо ље. Шта би би ло с том бе бом? Да ли 
би смо ус пе ли да је укло пи мо у на ше жи во те? Или пре, да ли би она 
ус пе ла да укло пи нас та кве у свој? Или би при зва ла још чи та во 
мно штво осо ба ко је би за гла ђи ва ле на ше од су ство... 

Он да ми је она да ла иде ју. Ор га ни зо ва ла је скајпве че ру, то 
је био наш на чин да до би је мо до зу ро ман ти ке. Пра ви ла игре су 
би ла да јед но дру го ме по ша ље мо ре цепт и да за тим сва ко спре ми 
се би је ло. Ста ви ла је свој та њир и све ћу ис пред се бе, ја сам ста вио 
свој, куц ну ли смо се, као, ча ша ма са шам пањ цем. Ре кла је да јој 
се не кад чи ни да смо по ста ли су ви ше вир ту ел ни, али да ме во ли 
и не зна шта ви ше да ми ка же. Ре као сам да осе ћам и ми слим исто. 
Ре кла је да сма тра да је на ша ве за ушла у фа зу ка да тре ба да до би
је мо де те. Ре као сам да бих то же лео. Ре кла је да је че ка ла да ви ди 
да ли ће се не што мо жда раз ре ши ти и да ли ће мо на ћи на чи на да 
жи ви мо за јед но. По твр дио сам да су и мо ја раз ми шља ња ишла 
слич ним то ком. Нај зад је пред ло жи ла да по ку ша мо са ве штач ком 
оплод њом, уз ар гу мен та ци ју да ће до при род ног за че ћа уз на ше 
ви ђа ње јед ном у не ко ли ко ме се ци до ћи вр ло те шко... Од го во рио 
сам да ми то ни је па ло на па мет, али да на чел но не мам ни шта 
про тив. По ста вио сам пи та ње бри ге о де те ту, она је ин си сти ра ла 
да на по чет ку она то из не се, а да се на да да ће се у ме ђу вре ме ну 
ства ри раз ре ши ти. То је би ло вр ло мут но, али и да ље ни сам имао 
за мер ки. Об ја сни ла ми је про це ду ру сла ња спер ме, ја сам све за
пи сао и у крат ком ро ку оба вио. 

Ве сти ипак ни су сти за ле. То је већ зву ча ло као те жак мук. 
Мо рам ре ћи да сам се осе ћао као да сам по слао не што та ко вред но 
као пе хар Оска ра. За ми шљао сам сва ког спер ма то зо и да за ле ђе ног 
у свом стре мље њу ка ње ној јај ној ће ли ји и тре ну так ка да ће, од
ле ђен, на ста ви ти свој пут. Сва ког ју тра сам по ла ко пр стом кли зио 
по екра ну те ле фо на иш че ку ју ћи по ру ку. Ни је је би ло. По ку ша ли 
смо ви ше пу та. Ни је се да ло. Про бао сам са по зи тив ним ми сли ма 
пред еја ку ла ци ју, са ве то вао сам њој да ме ди ти ра. Ни шта. Не ко
ли ко пу та смо се са ста ли, али ни то ни је да ло ре зул та та. У јед ном 
тре нут ку, схва ти ли смо да нам рад на енер ги ја опа да и ус па ни чи
ли се. Те ма је од мах оста вље на по стра ни на не ко вре ме. Ме ђу тим, 
ка да су ту по но во ства ри ле гле на сво је, до шао је ред на ме не да 
не што пред ло жим. Ис тра жу ју ћи те му ве штач ке оплод ње (јер, на
рав но, спре мао сам сце на рио о то ме), на и шао сам на сајт Bodyli qu id. 
То је би ло фан та стич но от кри ће! 

Као да су ми се отво ри ла вра та скри ве ног вр та, од јед ном сам 
пли вао у мо ру ма те ри ја ла за сво је сни ма ње, а исто вре ме но све моје 
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фан та зи је мо гле су сло бод но да се рас цве та ју. Мно штво љу ди умре
жа ва ло се да раз ме ни те ле сне теч но сти, уз по сред ство нов ца, али 
че сто и без ње га. Мо гли сте на пра ви ти свој про фил са по де ше ним 
на зна ка ма, нпр. „тра жим крв, нул та не га тив на, не мам сред ста ва“ 
и ја ви ли би вам се до на то ри са би ло ког кра ја све та. Ни сте мо ра
ли би ти ре ги стро ва ни под сво јим име ном. Са мо је си стем имао 
ва ше по дат ке, али они ни су би ли ни ко ме ви дљи ви уко ли ко ви то 
не же ли те. 

Спре мио сам се да јој са оп штим да бих же лео да до ни рам сво
ју се ме ну теч ност пре ко тог сај та, али ми она пр ва са оп шта ва сво ју 
но вост – по че ла је да гу би вид. Од шо ка ни сам мо гао да скро лу јем 
по ру ку (све се од ви ја пи сме ним пу тем, да ствар бу де го ра). Ди јаг
но сти фи ко ван јој је МС. У том тре нут ку не мам иде ју шта то зна
чи. Про ла зи ми кроз гла ву су лу да по ми сао да је пи там да ли јој је 
за ле че ње по треб на не ка те ле сна теч ност јер – мо гао бих да јој по
мог нем да је на ђе на сај ту Bodyli qu id. Али ни сам ка дар да от ку цам 
ни шта. По чи њем да се осве шћу јем и пра вим спи сак све га што она 
не ће мо ћи ка да из гу би вид у пот пу но сти. Не ће мо ћи да гле да моје 
фил мо ве, до ла зи као ре френ, шта год да ми дру го пад не на па мет. 
Још не знам да осим ви да мо же да из гу би и мо гућ ност да се кре ће. 
Нај зад сам ус пео да смог нем сна ге да се пре ба цим у ње ну пер
спек ти ву и пи там је оно што знам да ће јој нај ви ше по мо ћи – ка кав 
је твој од нос пре ма то ме. То ће јој да ти мо гућ ност да се би и ме ни 
потвди да је сна жна и ста бил на и да ће мо ћи да иза ђе са сва ком 
бо ле шћу на крај. По ми ње ми још да је ве ро ват но то био узрок не
плод но сти. Бо лест је ту већ не ко вре ме, али ни је пре по зна та ра није.

Та ко по чи ње мо је де ље ње. У јед ној пре гра ди је мо ја же ља за 
по том ством, ко ју ви ше не смем да по ве зу јем с њом. У дру гој на ша 
љу бав ко ју на нео би чан на чин по ја ча ва са зна ње о ње ној бо ле сти. 
У тре ћој је мој по сао и жи вот јав не лич но сти. У че твр тој мој ан га
жман на Bodyli qu idу, ко ји по чи ње у то вре ме. Чи тао сам оп се сив но 
раз ли чи те људ ске суд би не, исти ни те при че сна жно фик ци о на ли
зо ва не оним што сам звао „фо рум жа нр“. По што сам на пра вио свој 
про фил на ко ме сам по ста вио да же лим да до ни рам спер му без 
нов ча не на док на де, уз на по ме ну да сам здрав три де сет пе то го ди
шњак, не ко ли ко же на се мо мен тал но ја ви ло. Две су ми за па ле за 
око – јед на, хо мо сек су ал на, са парт нер ком и дру га, хе те ро сек су
ал на и сингл. Обе су има ле умет нич ка за ни ма ња и де ло ва ле су већ 
на пр ви по глед ин те ре сант но. Да се не ла же мо, же лео сам да мај ка 
мог де те та бу де умет ни ца. То је би ло го то во као услов. Опре де лио 
сам се на осно ву ис тра жи ва ња со ци јал ног ста ту са. Геј пар имао 
је нов ца, не ку ја ку аген ци ју за веб ди зајн, огром ну ку ћу и све што уз 
то иде. Дру га кан ди дат ки ња би ла је ва јар ка без ста бил ног по сла. 
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По сла ла ми је и фо то гра фи је сво јих ра до ва. Био сам ду бо ко дир нут. 
Пред мо јим очи ма на шао се низ фан та стич них хи брид них би ћа 
скро је них у пот пу но сти од ам ба ла же. Би ло је ту мно го гро те ске, 
сред њи век је био очи глед на ин спи ра ци ја, али су на зи ви про из
во да иска ка ли по не где у де фор ми са ном, ис тег ну том или ис кри
вље ном об ли ку, гра де ћи нео че ки ва не тек сту ре. У гла ви су ми се 
ја вља ли ка дро ви са овим скулп ту ра ма. Би ло ми је не ве ро ват но да 
та кви ра до ви чу че у не ком им про ви зо ва ном ате љеу нео т кри ве ни. 
Истог тре нут ка сам био ре шен да их уба цим у сле де ћи филм, о 
че му год он био. На ро чи то та раз ја пље на плач на уста.

Оплод ња је ус пе ла и она је за труд не ла. Труд но ћа је те кла до
бро. Из ве шта ва ла ме о пре гле ди ма и не ка ко смо спон та но оста ли 
у кон так ту. Ја сам јој већ на по чет ку об ја снио да сам за ин те ре со
ван да пра тим то де те и да же лим да бу дем у уло зи ро ди те ља она ко 
и оно ли ко ко ли ко то бу де мо гу ће. Про стор на раз ли ка би ла је ве
ли ка, она је би ла у не ком кут ку Ази је за ко ји ни ка да не бих ни чуо 
да ни сам на ле тео баш на њу. Фо то гра фи са ла је сто мак сва ке не де ље, 
чак је пра ви ла и не ке ка лу пе у ко је га је ути ски ва ла, да би по сле 
од то га на пра ви ла скулп ту ре. Сла ла ми је сним ке са ул тра зву ка. 
Ње не сли ке по ста ја ле су све на сме ше ни је, све све тли је, ње на ко са 
све ле пр ша ви ја, по глед све не жни ји. Пи та ла ме је о мо јој парт нер ки 
и ка кве смо про бле ме има ли. Ре као сам јој исти ну. Би ло јој је жао, 
тра жи ла је да ви ди ње ну сли ку. Об ја снио сам да смо и она и ја јав
не лич но сти и да не мо гу от кри ти наш пра ви иден ти тет. Би ло јој 
је кри во. Чак ме је мо ли ла и обе ћа ва ла да ће чу ва ти тај ну, али ни сам 
се усу ђи вао. Знао сам да ће мо је скри ва ње за ком пли ко ва ти ка сни је 
ви ђа ње с де те том, али не што ми ни је да ло да ка жем сво је име. 

Бе ба се ро ди ла у тер ми ну, де вој чи ца, ко вр џа ва на ме не, али са 
ја сним ази јат ским цр та ма, већ пр вог да на пре ле па. Би ло ми је стра
хо ви то те шко да скри вам уз бу ђе ње од сво је де вој ке. Ње но ста ње 
се у то вре ме по гор ша ло до ни воа да је већ оме та ло на шу ко му ни
ка ци ју по ру ка ма. По че ла је све че шће да ко ри сти гла сов не по ру ке 
јер јој је ку ца ње би ло пре на пор но за очи. Осе ћај кри ви це ме је 
оп те ре ћи вао. Осе ћао сам да љу бав ти ме би ва за гу ше на. Као да је 
по сто ја ло за че пље ње у ко му ни ка ци ји. Мај ка мог де те та зва ла ме 
је да ви дим но во ро ђен че, али ја сам, на су прот сво јој же љи, оти шао 
на дру ги крај све та, да ви дим сво ју бо ле сну дра гу. Или да она ме не 
ви ди, док још мо же. Ма кар мо је обри се. 

Де си ло се да сам уско ро за по чео сни ма ње у бли зи ни ње ног 
гра да, па сам мо гао че шће да је по се ћу јем. Пр ви пут смо жи ве ли 
за јед но. Бо лест је из о штри ла ње ну ле по ту, ко ја ни ра ни је ни је била 
уо би ча је на. И она је по че ла да ва ја. Пра ви ла је ка лу пе у ко ји ма је 
за тим из ли ва ла си ли кон ске фи гу ри це. Би ла су то мр ша ва би ћа са 
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чуд ним бо дљи ца ма и хра па вом ко жом, не де фи ни са них ан тро по
морф ноани мал них об ли ка. Има ле су ве ли ке гла ве, са бе бе ћим 
обра зи ма и из бо че ним че ли ма. Ру ке и но ге ви си ле су као ре пи ћи, 
без ша ка и сто па ла. Ка чи ла их је на про зир не стру не и та ко су ви
си ле сву да по ста ну. Но ћу бих на ле тао на њих као на ма ле ду хо ве, 
ка да бих по лу о све шћен уста јао да по пи јем ча шу во де. Она их је 
ду го опи па ва ла, до дат но об ра ђи ва ла но жи ћем и ра зним теч но сти
ма. По је ди ни су до би ли де ло ве ко ји су из гле да ли слу за во. То је 
по себ но во ле ла да до ди ру је. До дир је за њу по стао мно го ви ше од 
ерот ског. У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји че сто ми је опи па ва ла 
ли це или ме гла ди ла по те лу без ика кве сек су ал не на ме ре. Вр ло 
за ми шље на и сми ре на. На ви ка вао сам се на то. 

Усред та квог жи во та, до био сам вест из Ази је да је бе би откри
вен ви со ко ри зич ни не у ро бла стом. 

То је био дру ги шок за ме не. По но во сам ре а го вао по вла че њем 
у свет дру гих на плат фор ми Bodyli qu id. Не ве ро ват не суд би не, из
ле че на де ца, ро ди те љи ко ји се за хва љу ју до на то ри ма... 

Гу био сам се.
Сни ма ње је би ло не мо гу ће пре ки ну ти, а ка дро ви су ис па да

ли све го ре. Глум ци су се оте ли кон тро ли и пре пу сти ли се сво јим 
су је та ма. Ни је би ло ви ше мо гу ће на ћи две осо бе ко је се до бро 
сла жу јед на с дру гом. Из гу био сам моћ да би ло шта кон тро ли шем. 
Нај ра ди је бих сви ма дао па у зу, али већ сâм по ку шај да то на го ве
стим про ду цен ту на и шао је на за па ње ност и нео до бра ва ње. Ре као 
је да имам два да на да се до ве дем у ред и под се тио ме на вр то гла ве 
ци фре уло же не у тај филм. Ре као сам ок, али ни шта ни је би ло ок. 
Оно што је ства ра ло нај ве ћи рас цеп у ме ни би ла је по ми сао да бих 
сво јим име ном мо жда мо гао да иза зо вем па жњу ле ка ра и спа сем 
де те. Ужас при по ми сли на смрт бе бе ко ја има не пу на три ме се ца. 
Лу пао сам гла вом о зид за ми шља ју ћи слат ке ко вр џи це и ко се очи 
без жи во та, не по мич не. Пред очи ма ми је би ла сли ка ма лог ков
че жи ћа, ка кву сам јед ном ви део у не ком фил му. 

Ко шма ри су уско ро пре ки ну ти ве шћу да је за све већ пре ка
сно. Бо лест је јед но став но пре ви ше узе ла ма ха. Ни је от кри ве на на 
вре ме, бе ба пре ма ла... 

Бо ле ме гру ди од мле ка, кри ви ло се ње но упла ка но ли це на 
скај пу. Освр тао сам се сва ке се кун де да про ве рим да ли сам сâм 
у со би. Она се очај но пре са ми ћу је и уно си у екран, ви дим је пот
пу но из об ли че ну, са раз ја пље ним плач ним усти ма. Сва ке но ћи се 
бу дим јер ми се чи ни да чу јем њен плач. Кре нем да от коп ча вам 
спа ва ћи цу, а он да схва тим... Мо кра сам од мле ка... До ни рај мле ко 
– пре ки дам је. Шта? До ни рај мле ко. Ћу ти мо. 
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Убр зо је об но ви ла свој про фил на Bodyli qu idу. До ни рам ху
ма но мле ко. Из мла за ла се да се ко ли чи на не би сма њи ла. То јој је 
да ло не ки сми сао. Ја сам већ хо дао као сен ка, го во рио не што ка мер
ма ни ма без ика квог раз у ме ва ња сво јих ре чи. Про ду цент је бе сно 
пљу вао у стра ну и гле дао ме ис под ока. Глум ци су се по ја вљи ва ли 
са под оч ња ци ма, за да хом ал ко хо ла, че сто и мо дри ца ма. За бра њи
вао сам да се шмин ка ју и на све лу ђе на чи не из на ла зио пу те ве да 
то ис ко ри стим. Про ду цент је гла дио обр ве и уви јао их при вр ху као 
бр ко ве, го тов да пра сне у сва ком тре нут ку, али је то не ким чу дом 
од ла гао. Сни мље но је не ко ли ко из у зет них сце на по след њих да на, 
што ми је да ло вре ме на да ма кар при вре ме но по но во уто нем у свој 
бол, или пра зну ту пост.

Убр зо јој се ја ви ла јед на мај ка. Де те је на нео на то ло ги ји, та мо 
има ју ху ма но мле ко, али не до вољ но. При том, у ње ној зе мљи се 
то на пла ћу је. Мо ја Ази јат ки ња, на рав но, ни је же ле ла да тра жи 
но вац за сво је мле ко. Би ла је згро же на иде јом да се та кво пи та ње 
уоп ште по ста вља. Иа ко је мо је де те би ло мр тво, остао сам пра ти
лац млеч них пу те ва. Сва ко ве че смо се чу ли да би ми ис при ча ла 
ко ли ко је ми ли ли та ра из му зла тог да на. Ка ко је ишла да ви ди бе бу 
у ин ку ба то ру ко ја то до би ја. Ка ко је би ла срећ на. Ка ко је ње но осе
ћа ње би ло нео пи си во. Би ло ми је пре ви ше те шко да се у то ужи
вља вам. Пре ци зни је, по што ни је би ла реч о мом, већ о не ком та мо 
те лу с ко јим чак ни сам имао ни до ди ра, чи та во то мле ко и зли ва ње 
ни је ми би ло до вољ но да ума њи сав ужас чи ње ни це да је јед но 
ма ју шно ство ре ње у чи јем сам ства ра њу уче ство вао, ко је је ра сло 
ве ли ком бр зи ном, пла ка ло и већ по чи ња ло да се сме је, јед но став
но про гу та но. Да је не ка од врат на бо ле шти на раз ја пи ла че љу сти 
и про ждра ла га у јед ном за ло га ју. А да ја још жи вим са сво јим 
те лом ко је све ви ше та ло жи вре ме и стре сну про шлост у се би. 
Имао сам же љу да ва јам, али ни сам умео. 

Иа ко је из мла за ње би ло са вр ше но ху ман на чин да се по бе ди 
соп стве на не сре ћа, де ло ва ло ми је сми сле ни је пра ви ти скулп ту ре 
не го оп се сив но се из мла за ти. Од јед ном ми Bodyli qu id ука за сво је 
пе р верз но ли це. Био је то је дан ту жни сплав, на ко ме су на тр па на 
пу за ла те ла са по лу жи вим ду ша ма, да би из се бе ва ди ла со ко ве и 
да ва ла их дру гим не срећ ни ци ма. И ти не срећ ни ци ко ји су се на
да ли да ће ча шом све же це ђе не те ле сно сти по ни шти ти свој бол 
због не ми нов не смр ти. Пр ви пут ми про ђе кроз гла ву: а за што сам 
ја уоп ште хтео де те? А за што ме ње на бо лест ни је за у ста ви ла него 
са мо под ста кла? А за што бар ни сам оти шао у Ази ју, по ку шао да 
не што учи ним са свим сво јим ве за ма? Си ли кон ска бе бапу но гла
вац кла ти ла се на предна зад на стру ни и ти хо шкри па ла у по лу
мра ку. Удо ви су јој ви си ли на лик кра ци ма хо бот ни це. Учи ни ми се 
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да је то скуп при пи је них очај нич ки отром бо ље них спер ма то зо и да 
ко ји те ше је дан дру гог у бе сми сле ном за гр ља ју. Све тлост се рас
пр ши ва ла у си ли ко ну, ма гли ла се и пре тва ра ла у не ку не ја сну 
млеч ну про зир ност. Чуо сам по ру ке на вај бе ру, али ни сам же лео 
да их по гле дам. Знао сам да су иза љу би ча сте ико ни це – број ке, 
ми ли ли три, теч ност. Мрак на по љу као да је по ста јао бе љи, а ја од
јед ном пре пад нут јур нух ка од шкри ну том про зо ру. За бра вио сам 
га нај ве ћом мо гу ћом бр зи ном, у пра вом тре нут ку јер је не ка ква 
пих ти ја ста теч ност там но млеч но на ди ра ла и пре ти ла да уђе у 
про сто ри ју.




