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ДИЈАЛОГ

– Хо ћеш да про чи таш мо ју но ву при чу?
– Ка кву?
– Љу бав ну?
– Хо ћу, али са мо ако има сре ћан крај. 
– Има!
– Не ве ру јем! 
– Не ве ру јеш! Ти ме ни не ве ру јеш! Не мо гу да ве ру јем!
– Не ве ру јем ти! Пи шеш о на ма, а на ше при че не ма ју сре ћан крај.
– Ова има, уве ри се:

МО ЗА ИК

Ишла је оdме ре ним ко ра ком кa сtа ром уtвр ђе њу са чу ва ном још из dо-
ба Ри мља на. Уtвр ђе ње је об но вље но pо чеtком dва dе се tоg ве ка, а на
ме сtу из ко јеg је из не на dа pо tе кло вре ло pо dиgну tа је ка pе ли ца. Из
ка ме ноg зи dа ис tи ца ла је во dа, pо све dо че њи ма мно gих – ле ко ви tа.

Збоg вла gе сли кар ска бо ја се ни је за dр жа ва ла на зи dо ви ма tе ма ле
јеdно броdне gра ђе ви не, pа је ка pе ли ца dу gо би ла не у кра ше на би блиј ским
мо tи ви ма. По за вр шеtку из gраdње за pо че tо је pо сtа вља ње мо за и ка,
али су, из не ких раз ло gа, и tи ра dо ви за сtа ја ли, dа би их на кра ју са -
свим об у сtа ви ли.

Све dо dруgе pо ло ви не dва dе се tоg ве ка зи dо ви су осtа ли gо ли. Он dа
је је dан мла dи умеtник pре у зео на се бе dа сам dо вр ши мо за ик. По сле
не ко ли ко gо dи на раd је pри вео кра ју и она, ње gо ва се сtра, за и сtа је би -
ла pо но сна на dе ло сtа ри јеg бра tа. Не ко ли ко ме се ци ка сни је за вр шио
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се ње gов жи воt, tи хо, у сну, у оној нео бја шњи вој смр tи ко ја уме dа pо -
ко си бе бе у pе ле на ма и мла dи ће у на pо ну сна gе.

Вра tа су шкриpну ла ка dа их је pо gу ра ла ула зе ћи у ка pе лу. За tе кла
је чо ве ка среdњих gо dи на.

Ви ђа ла gа је tу и ра ни је, ра dио је на оdр жа ва њу елек tро ин сtа ла ци -
ја. Уpо зна ли су се, pак, ка dа им је ре че но dа ће за ко ји ми нуt pо че tи кр -
шtе ње, pа су оdлу чи ли dа не pра ве gу жву у ма лом pро сtо ру.

Хо dа ју ћи к цен tру gра dа, за pо че ли су раз gо вор. Из не на dио ју је ре -
кав ши dа је pо зна вао ње ноg бра tа и dа се у вре ме pо сtа вља ња мо за и -
ка сtа рао о ра све tи. 

И tо је би ло све, ма dа су на сtа ви ли dа се сре ћу.
Ка dа се нај ма ње на dа ла, pо чео је dа јој се pо ве ра ва. И tа dа јој је pри -

знао dа је био у краtком бра ку, исtи на, с dо зом сtи dа ка зао је dа ни су
би ли вен ча ни у цр кви, шtо се би ни ка ко не мо же dа оpро сtи, али је, ка -
ко се из ра зио, на gра ђан ском бра ку ин си сtи ра ла tа же на, знаtно мла -
ђа оd ње gа. На pу сtи ла gа је без жа ље ња, уз увре dљи ве ре чи и оptу жбе. На
ње га је сва ли ла оdgо вор носt за не у сpех бра ка и ча мо tи њу ко ја је вла dа -
ла у њи хо вом dо му. Иpак, све је tе ре чи ни су сpре чи ле dа оd ње gа зах tе -
ва pо dе лу имо ви не, уз pреtње dа ће gа tу жи tи за зло сtа вља ње. Ма ње
збоg из gо во ре них pреtњи, а ви ше збоg осе ћа ња оdgо вор но сtи pреd ње -
ном мла dо шћу, због чи ње ни це dа су јој ро dи tе љи из уну tра шњо сtи, dа
не ма свој сtан у gра dу, обез бе dио јој је кров наd gла вом и она је оtи шла.

Док је gо во рио о свом брач ном pо ра зу, мо gла се за кле tи dа је на ње -
му pри ме ћи ва ла не ла gоdносt, и би јој не pри јаtно.  

По слеdње gо dи не, на сtа вљао је, pро вео је у мо на шкој са мо ћи, ра dе -
ћи pо цр ква ма и ма на сtи ри ма. По себ но ју је за чу dио уве ре њем dа сма -
tра ка ко ви ше не ма pра ва на сре ћу у pо но вље ном  pо ку ша ју сtва ра ња
pо ро dи це.

Каd gа је у овом dа ну уgле dа ла, у pр ви мах ни је зна ла шtа dа ми сли.
Хи tро се уdа љи ла pре не gо шtо је мо gао dа pри ме tи ње но pри су сtво.
За у сtа ви ла се крај клу pе pо реd ко је у оdла ску мо ра dа pро ђе и се ла dа gа
са че ка. Са зеб њом је оче ки ва ла dа чу је раз ло gе ње gо воg dу шев ноg сло ма.

Већ је pо чео dа tи ња dан ка dа је pре по зна ла фи gу ру ко ја се pри ми -
ца ла из мра ка. Сен ка не gо dо ва ња pре шла је pре ко ње gо воg ли ца ка dа ју
је сpа зио. 

– Да ли ме не че каш? – уpи tао је, и не са че кав ши оdgо вор на сtа вио
pро зу клим gла сом – ни је tре ба ло dа ме че каш, ни је tре ба ло... 

Усtа ла је, уз не ми ре на ње gо вим из gле dом и бо јом gла са ко јим јој се
обра ћао, али ју је за dр жа ла ње gо ва скр ха носt, у pоtpу ном не скла dу с
хлаdно ћом у gла су. Ли чио је на сtа бло pре pо ло вље но уdа ром gро ма.

– Ре ци ми, мо лим te, pре не gо шtо оdем, шtа tи се dо gо dи ло, мо -
рам dа знам – из gо во ри ла је.
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– Кло ни ме се, са мо tо ли ко – уз вра tио је не gле dа ју ћи је – мла dа си,
жи воt је pреd tо бом, из gу би ла си бра tа, не tре ба tи ова ко оса ка ћен
чо век. 

И жур ним ко ра ком се уdа љио. Осtа ла је dа се dи све dок ни је pри ме -
tи ла dа са мо још љу бав ни pа ро ви и pо ко ји уса мље ник ше tа ју сtа рим
уtвр ђе њем и с не gо dо ва њем pро ла зе pо реd за у зе tе клу pе на ко јој је се -
dе ла са ма, ма dа је оdав но pао мрак.

– Шта је ово, ка ква ти је ово при ча? Из ког ве ка? А и ре кла си да ни -
је ту жна! 

– Па и ни је, ако ма ло раз ми слиш, при ча је са вре ме на! Ми слиш да
не ма љу ди ко ји и да нас жи ве па три јар хал ним жи во том?

– Ако их и има, не чи та ју исто што и ми. Где си ис ко па ла ова кве ли -
ко ве? За што си их у при чи спо ји ла, а на кра ју их ра ста вљаш? Шта си
хте ла да ка жеш, да је он луд, да је она лу да, да смо сви лу ди?

– Еј, шта си се ра ср ди ла, раз ми сли шта је по сле би ло, не мо рам баш
све да на пи шем, ваљ да се не што и под ра зу ме ва, ваљ да се не што чи та и
из ме ђу ре до ва.

– Чи та, чи та, али тре ба и да бу де бли ско чи та о ци ма. Ко ме је на ме -
ње на ова при ча? И не мој по сле да се жа лиш ка ко љу ди ку пу ју ауто би -
о гра фи је слав них лич но сти, а тво је књи ге не про чи та ју чак ни они
ко ји ма их по кло ниш с по све том... Опро сти, али та ко је. Ова при ча ти
је мрач на. Шта је би ло да ље, шта мо же да бу де сле де ће у жи во ту ових
љу ди?

– Све! Љу бав, по ро ди ца... 
– Чи ме је мо ти ви сан тај хе пи енд? Они се ра зи ла зе, та ко си на пи са -

ла, он је њу от ка чио, по љу љан му је его. Пи та ње је да ли је нор ма лан и
да ли га је же на мо жда оста ви ла за то што је от кри ла, на при мер – да је
вер ски фа на тик, удво је на лич ност, пси хо па та. Зна мо ко ли ко при та је -
них лу да ка ше та овим гра дом!

– Не, они су се тре нут но раз и шли, у при чи, али крај при че је код
по след њег зна ка ин тер пунк ци је, а у жи во ту од но си се раз ви ја ју да ље,
пу те ви се укр шта ју, мр се, љу ди се сре ћу и уда љу ју јед ни од дру гих.

– То што го во риш је оп ште ме сто, а при ча ти је оста ла не до ре че на.
Не што јој не до ста је. Пре ви ше је са пе та, као и ти ли ко ви, као што би и
чи та о ци би ли ка да је про чи та ју. Као што сам ја. При ча не-ди-ше. До -
ве ла си у ве зу ли ко ве ван сте ре о ти па, па и ре ал но сти, суд би не су им
ис па ле сло же не, али ипак оста је не ја сно за што је прет ход на же на она -
ко ба ха то по сту пи ла и оста ви ла га.

– Мо же га оста ви ти због би ло че га. Због че га, пи там те, же на оста -
вља чо ве ка ко ји је да ни ма ван ку ће, ко зна ко ли ко нов ца обез бе ђу је и
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да ли је њој то до вољ на ком пен за ци ја да би би ла срећ на и оста ла? Ви -
диш, у при чи сто ји и да је ески ви ра ла вен ча ње у цр кви што је, у из ве -
сном сми слу, ипак по твр да да од по чет ка ни је оче ки ва ла да ће у тој
за јед ни ци оп ста ти.

– За што је при стао?
– За то што се за љу био, за то што је тр пе љив, за то што је во ли.
– Па за што су се раз и шли?
– За то што она ни је во ле ла ње га.
– А за што је жи ве ла с њим?
– За то што је та ко хте ла.
– Па за што се раз ве ла?
– За то што је...
– Не, ни је ти до бра при ча! Не до ста је јој то ли ко то га! На при мер,

мо ти ва ци ја за не спо ра зу ме из ме ђу ли ко ва! Не ка ко је не до пи са на. Ко су
ти љу ди, да ли по сто је? Да ли их по зна јеш? Да пи шем при че, ја бих, ако
већ же лиш да га раз ве деш од же не, а да он бу де та ко оча јан и по гу бљен,
ре ци мо, на пи са ла да је по сле раз во да и ње ног од ла ска и пре се ље ња у
стан ко ји јој је, та ко ве ли ко ду шно, ку пио, по сле не ко ли ко ме се ци ро -
ди ла де те. На ДНК ана ли зи се по ка за ло да он ни је отац. Пре ва рен и
не сре ћан, сам и оста вљен, тра жи но ву љу бав. Ус по ста вља ве зу с де вој -
ком са чи јим је бра том не ка да ра дио. По зи ва је код се бе у стан, она
при ста је, он јој го во ри о свом жи во ту с пр вом же ном, не кри је сво је
оча ја ње што ће у жи во ту би ти ус кра ћен за по том ство, али њој ну ди
љу бав и пи та је да ли је у њој ве ра то ли ко ја ка да мо гу да за поч ну за јед -
нич ки жи вот и на да ју се да ће де ца сти ћи. Она је збу ње на, не зна шта
да му од го во ри, пи та га где је то а лет и од ла зи у ку па ти ло. У ку па ти лу,
сме те на, чак по сти ђе на, збу ње на, не спрет но се окре ће и та ко по по ду
ра спе са др жи ну пла стич не ку ти је у ко јој су раз не дран гу ли је. Про си па
и за о ста ле укра сне шна ле и ша ре не гу ми це за ко су ње го ве би ше же не.
Бу де јој не при јат но. Са ги ње се да по ку пи ства ри ра су те по по ду и ме -
ђу њи ма про на ла зи сред ство про тив за че ћа, чи ји је да тум ути снут на
ру бу упра во ис те као. На сме ја на из ла зи из ку па ти ла и при ла зи му... 

– Зар ти ни је па ло на па мет да га је оста ви ла за то што га је пре ва зи -
шла и про на шла из глед ни ју при ли ку за ла го дан жи вот?

– Мо же би ти, али у не кој дру гој при че, не у Ди ја ло gу. 
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