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„Јеси ли ту?” Из туш каби не зачуо се алт.
Про мо ли ла је гла ву из купа ти ла. Са замр ше них биче ва косе цеди ла

јој се вода. Није га било у соби. Зна ла је да нема мно го вре ме на за
одмор. Уви ла је косу у пешкир и босо но га дотап ка ла до посте ље. Поку -
ша ла је да је затег не у неко ли ко поте за. Кошка ла је још топле јасту ке,
поку ша ва ју ћи да их вра ти у зао бље ни облик. Докле ћу про да ва ти душу
ђаво лу као залог да сам умет ни ца, упи та ла се. Докле ћу при зна ва ти
сво ју немоћ? Није јој био потре бан увек, већ само за при во ђе ње при че
кра ју. Жустро је зате гла пре кри вач.

Погле да ла је у мони тор. Рече ни ца пре ки ну та на пола стр пљи во ју је
чека ла. Села је за писа ћи сто. Запљу снуо ју је талас надах ну ћа. Пре ки -
ну ти ред се наста вио. 

„Седи те, госпо ђи це Зде нац. Због чега сма тра те да би вашу при чу тре -
ба ло обја ви ти?”, упи та ла ју је про се да госпо ђа у фоте љи.  

„Мислим да су лико ви увер љи во доча ра ни. Осим тога, тема сусре -
та писца и ђаво ла сигур но ће дело ва ти при влач но чита о ци ма. Веру јем
и да се укла па у кон цеп ци ју вашег часо пи са. Данас је мало гла си ла која
мла дим ауто ри ма пру жа ју при ли ку да се иска жу.”

Уред ни ца ју је пажљи ви је погле да ла. Руме но овал но лице, уокви -
ре но пра ме но ви ма боје кла сја; круп не очи које беза зле но посма тра ју
свет.

„Добро. Оста ви ће те ми да про чи там. Ништа не обе ћа вам. До сутра
по под не доби ће те одго вор имеј лом.”

„Хва ла вам.” Уста ла је хитро, спу стив ши листо ве на рад ни сто. 
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На ужур ба ној ули ци раз ли ва ло се сме ђе жу то рано попод не. Ветар је
кови тлао прве опа ле листо ве, пре тва ра ју ћи рано је се њи дан у наја ву
зиме. Расту ћа мело ди ја огла си ла је смс пору ку с непо зна тог бро ја: 
„Пре ђи ули цу и уђи у кафе ’Изма гли ца’. Мора мо да раз го ва ра мо.”

Кре ну ла је одмах. Непо зна ти број постао је већ поу здан знак да је то
он. Ушла је, при ви ка ва ју ћи се неко ли ко тре ну та ка на полу та му. Седео
је на дво се ду обло же ном пур пур ним пли шем, у дну про сто ри је, озбиљ -
ног изра за лица. Опре зно му је при шла.

„Изви ни те, је ли сло бод но?” Осмех јој се гне здио у угло ви ма очи ју.
Опет жели да се пре тва ра мо да се први пут види мо, поми сли ла је.

„Нарав но. Изво ли те.“ Пока зао је на сло бод но место крај себе. Вуне -
на голу би је пла ва рол ка сла га ла му се с бојом очи ју. Сако од тви да био
је нехај но одло жен на наслон. Оду век је имао сти ла, поми сли ла је.
Лице му је било бле ду ња во, осен че но бра ди цом од неко ли ко дана. Села
је сне би вљи во на иви цу дво се да, пита ју ћи се куда да дене руке. 

„Како је про шло?” Његово лице се напокон оза ри ло осме хом који
је ишче ки ва ла.

„При лич но добро... Нисам изма ми ла обе ћа ње, али успе ла сам да је
заин те ре су јем за при чу. Мало сам при бе гла ласка њу. Хва ла ти за савет.”

„Нема на чему”, одго во рио је. „Такав је био дого вор...” 
„Хм, да... Само тре ба да будем на рас по ла га њу кад год ме поже лиш...

у заме ну за стра ни цу испу ње ну сло ви ма која нешто зна че...”
„Ако су та сло ва оно што желиш. Има, доду ше, и при јат ни јих начи -

на од писа ња да се откло ни доса да...” 
„Али ја желим та сло ва”, насме ши ла се.
Поми сли ла је како већ дуго није била ни са јед ним дру гим мушкар -

цем и то јој у ства ри није ни сме та ло. Послед њи је оти шао не удо сто -
јив ши је ни обја шње ња. Ота да ју је напу сти ла моћ гово ра. 

Седе ла је у орди на ци ји која је више под се ћа ла на отме ни стан. Пли ша -
ни засто ри боје сло но ва че, наву че ни пре ко заве се, тво ри ли су сигу ран
бра ник од спољ ног све та. Посма тра ла је госпо ди на у фоте љи наспрам
себе. Висо ка тава ни ца оста вља ла је довољ но вазду ха за обо је. Није
успе ва ла да му одре ди годи не. Осмех ну те очи бри са ле су му тра го ве
вре ме на са лица. У сакоу од тви да, одме ре них покре та и уред но заче -
шља не косе, пом но ју је посма трао. 

„Коли ко сам могао да закљу чим из вашег имеј ла, госпо ђи це,
потреб на вам је помоћ. Јасно је да има те про блем са вер ба ли за ци јом и
уоп ште кому ни ка ци јом... Афа зи ја зах те ва пси хо те ра пи ју, зна те...”
Застао је, погле дом тра же ћи ути сак на њеном лицу.

„Имам пред лог”, наста вио је после неко ли ко тре ну та ка. „Могли
бисте да напи ше те при чу о томе због чега сте пре ста ли да гово ри те...
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Уко ли ко не успе те да је завр ши те, не бри ни те. Бит но је да је поч не те,
потом ћемо зајед но.“ 

При шао је про зо ру, раз ма кав ши застор начас. Тра чак днев не све -
тло сти дота као јој је косу. Уздах ну ла је и наг ну ла гла ву у стра ну. 

„Мисли те ли да вам ћута ње пру жа над моћ над саго вор ни ком?”
Тиши на је послу жи ла као одго вор. „Хм, ако ћута ње пру жа над моћ,
при ча је нај не по у зда ни ји глас...”, про ша пу тао је више за себе.

„Још нешто!” Окре нуо се ка њој. „Услу ге не напла ћу јем у нов цу. Новац
је, забо га, ђавол ска рабо та!” Застао је, насме јав ши се непри ме ре но гла -
сно. ,,Од вас зауз врат оче ку јем нешто мно го вред ни је... Ваше вре ме.”

,,Морам нешто да те питам”, пре нуо ју је уми ру ју ћи глас. „Све сна си да
се сусрет са глав ном уред ни цом од мало час у ства ри није дого дио?”
Под при гу ше ном све тло шћу зид не све тиљ ке лице му је доби ло раз ли -
ве ни израз. „Све сна си да је све била само лепа зами сао?” 

„Како можеш то да кажеш? Било је увер љи во као и овај сусрет...”
„Уз дужно пошто ва ње, ти баш не можеш нај бо ље да судиш о увер -

љи во сти.” Погле дао ју је пома ло сажа љи во.
„Хоћеш да кажеш да не раз ли ку јем ствар ност од маште?” Кра је ви

уса на су јој се спу сти ли. 
„Твој мозак пои гра ва се тобом, гура ју ћи те пре чи цом у будућ ност.”
„Која је ште та од мало путо ва ња кроз вре ме? Гра ни ца изме ђу сада -

шњо сти и будућ но сти иона ко се сва ког тре нут ка поме ра...”
„Допу шташ гла со ви ма у сво јој гла ви да буду јачи од разу ма. Из тога

не може ништа добро да про и за ђе...”
„Је ли то струч но мишље ње?”
„Зар сум њаш у мене? Знаш да је услов успе шне тера пи је нео гра ни -

че но пове ре ње паци јен та у тера пе у та.”
„Дру ги услов јесте избе га ва ње пре ко мер не бли ско сти тера пе у та и

паци јен та.” Налак ти ла се и упи љи ла у њего ве очи. „То смо, изгле да,
дав но пре кр ши ли.”

„Некад је немо гу ће избе ћи очи глед ну гре шку... Али испла ти ло се.
Ниси прва коју је умет ност спа си ла... Уз мене си про го во ри ла.”

Из уну тра шње пре гра де њене тор би це изву као је сре бр ну таба ке ру.
Уско ро их је оба вио топли облак дима.

„Хва ла ти, али... Поне кад ми се чини да је сигур ни је ћута ти”, дода -
ла је. Спу сти ла је поглед на њего ву руку. Подрх та ва ла је, попут игле
сеи змо гра фа. 

„Сигур ни је је, да... Али сигур ност спу та ва само за бо рав, нео п хо дан
за ства ра ње умет но сти.” Озбиљ но ју је гле дао.

„Зашто ти је толи ко важно да завр ши мо ову при чу?”, упи та ла га је.
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„Вре ме се про да је по вео ма ску пој цени тамо ода кле дола зим! Укра -
де но вре ме наро чи то висо ко вре ди. Нај ску пље је укра де но вре ме зачи -
ње но пат њом.” 

„А јеси ли ти све стан да се ни ово не дога ђа запра во?” Посма тра ла
је њего во лице које није мења ло боју.

„Немој бити неза хвал на, Јули ја. Да је тако, тво ја при ча не би има ла крај.”

Сит на киша ната па ла је окто бар ско вече. Усну лу ули цу буди ли су лаки
жен ски кора ци. Одјед ном, видик јој је испу ни ла висо ка мушка при ли -
ка. Ишао јој је у сусрет, погнут под црним кишо бра ном. 

„Добро вече”, рекао је тихо. 
Пре тва ра ла се да га није чула. Поку ша ла је да га мимо и ђе не зна ју ћи

да ли је пра ти погле дом, али одјед ном ју је нат кри лио његов кишо бран.
„Откуд ти?” Погле да ла га је изне на ђе но.
„Био сам у ’Изма гли ци’, чекао сам те... Ниси при ми ла моју пору ку?”
„Нисам.”
„Ипак смо се сре ли. Наиз глед слу чај но. Изгле да да нас још везу ју

неви дљи ве нити.” 
Изма мио јој је осмех. „Знаш да тера пе у ти не би тре ба ло да се суви -

ше везу ју за паци јен те. Ризи ку јеш да упи јеш пре ви ше пат ње.” 
„То пра ви ло је пре це ње но. Без вас не би било ни нас. Уоста лом”,

додао је тише, ,,пат ње никад не може бити пре ви ше!” 
„Никад пре ви ше, за добру при чу”, дода ла је тихо. 
„Кад смо код тога... Јеси ли доби ла одго вор од уред ни це?” 
„Јесам. При ча није баш оно што је зами шља ла...” Погле да ла га је

пома ло пре кор но.
„Жао ми је...”
„Не, није ти жао. Надаш се да ћеш ми бити потре бан...”
„Зар нисам? Не наме ра ваш ваљ да да оду ста неш?”
„Не наме ра вам. Али ниси ми потре бан”, одсеч но је одго во ри ла и

убр за ла корак.
„Куда журиш, Јули ја?”
„Кући. Почи њем нову при чу.”
„О чему?“
„О теби, зами сли!” 
„Пола скан сам, нај зад ћу се наћи на стра ни ца ма тво је при че. Не

могу рећи да се нисам томе надао...” 
„Сем мене, мало ко ће зна ти да си то ти. Доби ћеш име и зани ма ње.”
„Смем ли да знам шта ћу бити?”
„Запра во, смеш. Поред оста лог, пси хо те ра пе ут.”
„Мислим да ми та уло га баш лежи. Већ прет по ста вљам ко ће бити

паци јент...”
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Насме ја ли су се углас. 
„Могли бисмо да наздра ви мо у то име?”
Погле да ла га је пажљи ви је. Испод њего вог кишо бра на осе ти ла се

сигур но.
„Хај де, само још овог пута.”
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