Љиљана Дугалић
ДИЈАЛОГ
– Хоћеш да прочиташ моју нову причу?
– Какву?
– Љубавну?
– Хоћу, али само ако има срећан крај.
– Има!
– Не верујем!
– Не верујеш! Ти мени не верујеш! Не могу да верујем!
– Не верујем ти! Пишеш о нама, а наше приче немају срећан крај.
– Ова има, увери се:
МОЗАИК
Ишла је оdмереним кораком кa сtаром уtврђењу сачуваном још из dоба Римљана. Уtврђење је обновљено pочеtком dваdесеtоg века, а на
месtу из којеg је изненаdа pоtекло врело pоdиgнуtа је каpелица. Из
каменоg зиdа исtицала је воdа, pо свеdочењима мноgих – лековиtа.
Збоg влаgе сликарска боја се није заdржавала на зиdовима tе мале
јеdноброdне gрађевине, pа је каpелица dуgо била неукрашена библијским
моtивима. По завршеtку изgраdње заpочеtо је pосtављање мозаика,
али су, из неких разлоgа, и tи раdови засtајали, dа би их на крају сасвим обусtавили.
Све dо dруgе pоловине dваdесеtоg века зиdови су осtали gоли. Онdа
је јеdан млаdи умеtник pреузео на себе dа сам dоврши мозаик. После
неколико gоdина раd је pривео крају и она, њеgова сесtра, заисtа је била pоносна на dело сtаријеg браtа. Неколико месеци касније завршио

Прочеље / 35

се њеgов живоt, tихо, у сну, у оној необјашњивој смрtи која уме dа pокоси бебе у pеленама и млаdиће у наpону снаgе.
Враtа су шкриpнула каdа их је pоgурала улазећи у каpелу. Заtекла
је човека среdњих gоdина.
Виђала gа је tу и раније, раdио је на оdржавању елекtроинсtалација. Уpознали су се, pак, каdа им је речено dа ће за који минуt pочеtи кршtење, pа су оdлучили dа не pраве gужву у малом pросtору.
Хоdајући к ценtру gраdа, заpочели су разgовор. Изненаdио ју је рекавши dа је pознавао њеноg браtа и dа се у време pосtављања мозаика сtарао о расвеtи.
И tо је било све, маdа су насtавили dа се срећу.
Каdа се најмање наdала, pочео је dа јој се pоверава. И tаdа јој је pризнао dа је био у краtком браку, исtина, с dозом сtиdа казао је dа нису
били венчани у цркви, шtо себи никако не може dа оpросtи, али је, како се изразио, на gрађанском браку инсисtирала tа жена, знаtно млађа оd њеgа. Наpусtила gа је без жаљења, уз увреdљиве речи и оptужбе. На
њега је свалила оdgоворносt за неусpех брака и чамоtињу која је влаdала у њиховом dому. Иpак, све је tе речи нису сpречиле dа оd њеgа захtева pоdелу имовине, уз pреtње dа ће gа tужиtи за злосtављање. Мање
збоg изgоворених pреtњи, а више збоg осећања оdgоворносtи pреd њеном млаdошћу, због чињенице dа су јој роdиtељи из унуtрашњосtи, dа
нема свој сtан у gраdу, обезбеdио јој је кров наd gлавом и она је оtишла.
Док је gоворио о свом брачном pоразу, моgла се заклеtи dа је на њему pримећивала нелаgоdносt, и би јој неpријаtно.
Послеdње gоdине, насtављао је, pровео је у монашкој самоћи, раdећи pо црквама и манасtирима. Посебно ју је зачуdио уверењем dа смаtра како више нема pрава на срећу у pоновљеном pокушају сtварања
pороdице.
Каd gа је у овом dану уgлеdала, у pрви мах није знала шtа dа мисли.
Хиtро се уdаљила pре неgо шtо је моgао dа pримеtи њено pрисусtво.
Заусtавила се крај клуpе pореd које у оdласку мора dа pрође и села dа gа
сачека. Са зебњом је очекивала dа чује разлоgе њеgовоg dушевноg слома.
Већ је pочео dа tиња dан каdа је pрепознала фиgуру која се pримицала из мрака. Сенка неgоdовања pрешла је pреко њеgовоg лица каdа ју
је сpазио.
– Да ли мене чекаш? – уpиtао је, и не сачекавши оdgовор насtавио
pрозуклим gласом – није tребало dа ме чекаш, није tребало...
Усtала је, узнемирена њеgовим изgлеdом и бојом gласа којим јој се
обраћао, али ју је заdржала њеgова скрханосt, у pоtpуном несклаdу с
хлаdноћом у gласу. Личио је на сtабло pреpоловљено уdаром gрома.
– Реци ми, молим te, pре неgо шtо оdем, шtа tи се dоgоdило, морам dа знам – изgоворила је.
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– Клони ме се, само tолико – узвраtио је не gлеdајући је – млаdа си,
живоt је pреd tобом, изgубила си браtа, не tреба tи овако осакаћен
човек.
И журним кораком се уdаљио. Осtала је dа сеdи све dок није pримеtила dа само још љубавни pарови и pокоји усамљеник шеtају сtарим
уtврђењем и с неgоdовањем pролазе pореd заузеtе клуpе на којој је сеdела сама, маdа је оdавно pао мрак.
– Шта је ово, каква ти је ово прича? Из ког века? А и рекла си да није тужна!
– Па и није, ако мало размислиш, прича је савремена! Мислиш да
нема људи који и данас живе патријархалним животом?
– Ако их и има, не читају исто што и ми. Где си ископала овакве ликове? Зашто си их у причи спојила, а на крају их растављаш? Шта си
хтела да кажеш, да је он луд, да је она луда, да смо сви луди?
– Еј, шта си се расрдила, размисли шта је после било, не морам баш
све да напишем, ваљда се нешто и подразумева, ваљда се нешто чита и
између редова.
– Чита, чита, али треба и да буде блиско читаоцима. Коме је намењена ова прича? И немој после да се жалиш како људи купују аутобиографије славних личности, а твоје књиге не прочитају чак ни они
којима их поклониш с посветом... Опрости, али тако је. Ова прича ти
је мрачна. Шта је било даље, шта може да буде следеће у животу ових
људи?
– Све! Љубав, породица...
– Чиме је мотивисан тај хепиенд? Они се разилазе, тако си написала, он је њу откачио, пољуљан му је его. Питање је да ли је нормалан и
да ли га је жена можда оставила зато што је открила, на пример – да је
верски фанатик, удвојена личност, психопата. Знамо колико притајених лудака шета овим градом!
– Не, они су се тренутно разишли, у причи, али крај приче је код
последњег знака интерпункције, а у животу односи се развијају даље,
путеви се укрштају, мрсе, људи се срећу и удаљују једни од других.
– То што говориш је опште место, а прича ти је остала недоречена.
Нешто јој недостаје. Превише је сапета, као и ти ликови, као што би и
читаоци били када је прочитају. Као што сам ја. Прича не-ди-ше. Довела си у везу ликове ван стереотипа, па и реалности, судбине су им
испале сложене, али ипак остаје нејасно зашто је претходна жена онако бахато поступила и оставила га.
– Може га оставити због било чега. Због чега, питам те, жена оставља човека који је данима ван куће, ко зна колико новца обезбеђује и
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да ли је њој то довољна компензација да би била срећна и остала? Видиш, у причи стоји и да је ескивирала венчање у цркви што је, у извесном смислу, ипак потврда да од почетка није очекивала да ће у тој
заједници опстати.
– Зашто је пристао?
– Зато што се заљубио, зато што је трпељив, зато што је воли.
– Па зашто су се разишли?
– Зато што она није волела њега.
– А зашто је живела с њим?
– Зато што је тако хтела.
– Па зашто се развела?
– Зато што је...
– Не, није ти добра прича! Недостаје јој толико тога! На пример,
мотивација за неспоразуме између ликова! Некако је недописана. Ко су
ти људи, да ли постоје? Да ли их познајеш? Да пишем приче, ја бих, ако
већ желиш да га разведеш од жене, а да он буде тако очајан и погубљен,
рецимо, написала да је после развода и њеног одласка и пресељења у
стан који јој је, тако великодушно, купио, после неколико месеци родила дете. На ДНК анализи се показало да он није отац. Преварен и
несрећан, сам и остављен, тражи нову љубав. Успоставља везу с девојком са чијим је братом некада радио. Позива је код себе у стан, она
пристаје, он јој говори о свом животу с првом женом, не крије своје
очајање што ће у животу бити ускраћен за потомство, али њој нуди
љубав и пита је да ли је у њој вера толико јака да могу да започну заједнички живот и надају се да ће деца стићи. Она је збуњена, не зна шта
да му одговори, пита га где је тоалет и одлази у купатило. У купатилу,
сметена, чак постиђена, збуњена, неспретно се окреће и тако по поду
распе садржину пластичне кутије у којој су разне дрангулије. Просипа
и заостале украсне шнале и шарене гумице за косу његове бише жене.
Буде јој непријатно. Сагиње се да покупи ствари расуте по поду и међу њима проналази средство против зачећа, чији је датум утиснут на
рубу управо истекао. Насмејана излази из купатила и прилази му...
– Зар ти није пало на памет да га је оставила зато што га је превазишла и пронашла изгледнију прилику за лагодан живот?
– Може бити, али у некој другој приче, не у Дијалоgу.

38 / Повеља

