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ПОЛОВАН ЖИВОТ II

„Делујеш изненађено”, рекла је прилазећи ми, лица осенченог зналачким
осмехом. „Због чега?” Узела ме је за руку и тихо повела у просторију
смештену иза тешке, сиве завесе. Додир мајског поветарца. Кренуо сам
сомнамбулним кораком, у први мах занесен њеном појавом и лишен
могућности стварања икаквих мисаоних конструкција које називамо
речима; реченицама. 

Нашли смо се у соби с огледалима. Била је невелика и без прозора,
али је због илузије додатног простора деловала знатно пространије и
гостољубивије. Села је на сиву дрвену клупу окружену огледалима, до-
вољно далеко да могу погледом да је обухватим сасвим, од златне косе
до меких стопала премрежаних ситним борама, а опет довољно близу
да могу да јој угледам пеге на носу и осетим њен пролећни мирис. Каква
иронија. Она, фронтално; она, из профила; она, с леђа; она, мултипли-
кована до недосежних даљине; Она.

„Свиђа ли ти се соба?”, упитала је, прекрштајући своје мермерно
глатке ноге. Осмех јој је титрао на образу и удолини усана. Приметио
сам кокицу грча на њеном образу. Сео сам на клупу наспрам ње, пог-
ледавши около. Осим очигледно намерно симплистички уређене прос-
торије, пажњу су ми задржали њена свежина и мирис далеких времена
који су ми се уселили у ноздрве.

„Делује занимљиво, мада помало иследнички”, рекао сам мирно. 
„Ах, духовит као и увек”, осмехнула се изненада. „Нико те не исле-

ђује. Знаш да си дошао својевољно. Уколико уопште постоји сасвим сло-
бодна воља”, рекла је загонетно, извијајући обрву у златан лук. 

Поглед ми се усредсредио на њу. Било је као први пут. Или по-
следњи. Размишљао сам о невеликој онтолошкој разлици између то
двоје. Било је скоро невероватно видети је. Поново. Као да си ступио
у сопствени луцидни сан. Био сам свестан и својих полуотворених уста.
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„Ово је, онда, соба за исповести грешника”, закључио сам слежући
раменима, и даље одржавајући привидну озбиљност лица.

„Или уметничка соба. Овде су чуда могућа!”, надовезала се бритко,
мало сузивши десно око и нагињући главу устрану. Сећао сам се њеног
врцавог ума који ме је одувек изненађивао, привлачио и надахњивао
својом неукаљаношћу и неочекиваним перспективама.

„То мора да си ти измислила сад!”, насмешио сам се горко.
„У ствари, то си ти измислио, Владимире”, насмешила се добро-

ћудно. „Знаш да сам твој књижевни лик, те стога у твојој потпуној
власти и милости... Као у некој садомазохистичкој вези, можеш да ми
радиш шта пожелиш”, намигнула је. „Но, сад знаш шта треба да радиш,
за почетак”, уозбиљила се.

„Ех, да; да ти објасним због чега си онако завршила”.
„И сам знаш како се зове ово место. Полован живот. Људи долазе

овде да би се решили баласта прошлости, старих пејзажа, старих себе,
старих других, свега половног и, можда, започели испочетка све...”

„Апсолутан почетак није могућ, све док постоји свест; или, пак, се-
ћање. А код човека постоји обоје, можда их има и превише...”

„А апсолутан крај?”, опет је упитала враголасто.
„Не уз тврдоглавог писца”, насмешио сам се, кочоперећи се из не-

познатог разлога. Накалемила је свој осмех на мој смешак.
„Нису сви подједнако свесни, Владимире”, вратила га је на ток.
„Апсолутно, Виолета... Због тога си ми се и допала. Код тебе је ниво

свести увек био завидан. Твоја свест рушила је све изграђено и уна-
пред утврђено...”

„А ти си волео сигурност и моја свест о слободи огромна попут
мора те је плашила...”

„Да, био сам жртва мање срећних околности у којима сам се затекао”.
„Околности? На које околности мислиш?”, погледала га је готово па

невино, као да није знала о чему се ради.
„Знаш да сам у то доба био везан за неког другог”, рекао је, нерадо

се присећајући тога. 
„Да, за твоју професију!”, насмејала се.
„Да, ех... И не само за њу...”
„Ја ипак верујем у слободу”, рекла је пркосно. „И лични избор. Он је

оно што многи зову судбином. Али он, као што знаш, увек носи и одре-
ђену одговорност. Због тога смо овде. Нема бесплатног ручка. Па ни
приче”, рекла је и загледала се у један од одраза мог профила.

„Знала си да однос лекар-пацијент мора да остане у границама про-
фесионалног, друштвено прописаног... А ти, ти... Пришла си сувише
близу. Хтела си да тестираш границу дозвољеног.”

„То би сваког мушкарца уплашило довољно да побегне. Али ти ниси...”
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„Нисам побегао. Али урадио сам нешто недозвољено...”
„Ах, дозвољено, дозвољено... Па нисмо ваљда поданици, или марио-

нете, да нам неко нешто дозвољава”, додала је, слегавши раменима.
„Да, нисмо. Али ми сами бирамо да прихватимо те прописе. У томе

је чар сигурности.”
„Чар сигурности? Извини, али мени то звучи као оксиморон!”,

климнула је главицом која је личила на сунцокрет.
„Ти си блесава”, опет је успевала да ме изненади.
„О, хвала”, насмешила се, трепнувши као срна.
„Постојало је нешто у теби што ме је јако привлачило. Нешто што ме

је подсећало на некадашњег себе. Неспутани дух; непристајање на утешна
решења која зовемо компромисима. Желео сам да те упознам. На трену-
так сам поверовао да могу да постанем твоје огледало”, нагло сам рекао.

„И, ево нас, у соби са толико огледала... Коинциденција или...
врховни закон свемира?”

„Сигурно говориш о Њ. В. Иронији”, рекао сам, намерно јој потв-
рђујући да се јасно сећам честе теме наших претпоноћних разговора.

„Добро памћење... С обзиром на твоје године”, намигнула је и блес-
нула низом белих зуба.

Насмејала ме је. Узбуђивала ме је лакоћа којом су њене мисли ска-
кутале с теме на тему, савршено прецизно и смисаоно.

„Заљубио си се.”
„Ја? Кад? Овај... Да”, рекао сам, схвативши да прича о прошлости. Опет

је успела и да ме збуни, толико да ми се помешају временске перспективе.
„Ниси се нимало променила. У ствари, још си гора. Још лепша и опаснија.”
„Кажу да је заљубљеност у ствари препознавање себе”, настављала је,

не обраћајући пажњу на моју збуњеност, „себе од некад, онаквог какав
је био када смо били сасвим задовољни, још у мајчиној утроби. Или
какав бисмо желели да постанемо. Препознавање утробе вољене жене.”

„Где си ти све то научила?”, покушавао сам узалуд да звучим духо-
вито. Наспрам ње сам био само збуњени школарац у установи за висо-
костручно завођење духа.

„Знаш да у вакууму између две приче има доста слободног времена.
Понекад и превише. Као и у затвору. Или свемиру”, даровала ми је свој
шармантан и помало тужан осмех пајаца. „Ма шалим се, време се у ва-
кууму и не мери...”, рекла је помало тужно, као да јој недостаје тик-так-
-тање сказаљки.

„Да. Због тога сада не тече.”
„А, не, иступили смо из вакуума малочас”, опоменула ме је, дигавши

свој кажипрстић попут антене за радио-таласе свемира.
„Можда су ми због тога овако отежале ноге: гравитација вуче”, опет

сам покушао да се нашалим, користећи истину у коју се тешко верује, као
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релативно чест поступак стендап комичара. Шалу-истину пропратио је
њен повлађујући осмех који је само подсећао на некадашњи, онај невини.
Овог пута био је оперважен заводљивим искуством које је незадрживо
кључало испод површине. Осећао сам како ме побеђује из гема у гем... из
сета у сет. Осетио сам се слабо и рањиво као никад до тад. 

„Па, јеси ли ме упознао? Јеси ли упознао себе, господине Нем?”, на-
пућила је усне, као да се поново налазимо у ординацији, као оног дана
кад смо се упознали.

„Мислим да још нисам, чак ни сада, после оволико времена.”
„Није помогло ни то што си ме се решио.”
„Не, то ми је још више одмогло!”, погледао сам је изненађено.
„Звучиш помало као да се кајеш. Пази, ако је тако, одбиће ти се

бонус од двадесет три године у следећем покушају...”
„Чему кајање? Уколико би било могуће да се вратимо на почетак,

кајање би имало смисла. Или су се правила променила за време ва-
куума, можда?”

„Одлично питање, докторе. У ствари, правила се јесу донекле про-
менила, зар те нису обавестили или сувише дуго ниси писао?”, опет је
подигла своју танушну руку, уз сузбијени осмех који се суздржавао да
се не пролије.

„Како то?”, упитао сам, у чуду.
„Јеси ли ми намерно убризгао већу дозу анестезије, или ти је слу-

чајно задрхтала рука?”, упитала је, мењајући тему без икакве најаве, из-
луђујући моје понешто ленствовању наклоњене синапсе. „Била је то
рутинска операција, без скоро икаквог ризика”, била је директна.
„Можда због тога кажу да здравствени радници не би требало да лече
себи блиске људе, или чланове породице...”

„Рука ми се јесте омакла. Али не случајно. Била је то еутаназија. Схва-
тио сам да не умеш да ме преболиш и наставиш живот без мене, као да
ме никада ниси срела, иако сам те лепо замолио”, застао сам на тренутак.

„Јеси, био си веома љубазан”, ускочила ми је у паузу. „И уверљив.
Рекао си да смо далеко колико је широка мембрана између наша два
срца. И онда се више ниси јавио”, болно се осмехнула.

„Знам да је тако деловало. Али није било баш тако. Бар не са пред-
умишљајем...”, дисање ми се неприметно убрзавало.

„Хеј, хеј, Владимире... Када се то писац правдао књижевном лику?”,
намигнула ми је, држећи узде у својим нежним прстима, јачим од сваке
кочије времена.

„Нисам могао да посматрам твоју лепоту и младост како копне не-
приметно, све док не ишчиле као код гомиле безличних, сивих људи”,
настављао сам свој буновни говор, прескачући њено питање као ждре-
бац препону. Давао сам одговор као предујам за нову куповину старе
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ствари. „Док се не претворе у блато понављајућег постојања које више
не може да се назове животом, иако на живот личи. Нисам могао да
гледам како постајеш они. Ти људи. Зато сам те уклонио са... сцене”,
успео сам да у речи похватам распршене облачиће мисли.

„Да ли си сигуран да би се све баш тако збило у мојој будућности?
Да ниси можда преозбиљно схватио своју улогу свезнајућег припове-
дача?”, упитала ме је полушаљиво.

„Могуће да сам преценио себе”, показао сам изненађујућу дозу само-
критичности. „Некад мислимо да све знамо, почесто када најмање знамо.”

„То је могуће само када немамо прецизан, дугорочан и темељно
проверен план!”

„Ха! Сад већ звучиш као неки пословођа”, подигао сам обрве. 
„Можда бих те ја преболела, после три године, срела романтичног

водоинсталатера који чита Селинџера и има леп смисао за хумор и ро-
дила му двоје деце?”

„Разумем шта покушаваш да кажеш... Да сам то учинио из лоше на-
мере...”, погледао сам је погледом покајника. „Али није било тако. Ја
нисам убица, Виолета.”

„Убица дечијег лица, убица нежног срца...”, певушила је њишући се
као да тоне у сан.

„А можда је била и подсвесна жеља, а не намера, Виолета. Знаш да
подсвешћу не владамо, све док не постанемо стари, ружни и болесни,
а ја то још нисам”, рекао сам, исправљајући леђа и покушавајући да је
пробудим у стварност.

„Да, управо тако је говорио и Јунг: Док не освестимо несвесно, оно
ће управљати нашим животом, а зваћемо то судбином.”

„Ти си баш нека паметњаковићка”, омакло ми се, док сам задивљен
гледао у њен ванвременски осмех победнице над бесмислом временом
ограниченог постојања.

„Знам”, рекла је самоуверено, направивши елегантан наклон.
„Онаква каква се теби допада.” Прамен косе пао јој је на колено.

„Да. Да ли се и ти налазиш у понуди ове продавнице”, упитао сам
најзад одобровољен, као пробуђен, чудно опхрван жељом да започнем
нови живот. Не полован. Нови. Скројен за мене. За нас.

„Не, више не. Срећна сам што могу да наставим да живим у овом
облику, у причи. Што је ипак нешто, зар не? Многима је и та могућност
ускраћена. Ти то најбоље знаш. Ти бираш ликове и знаш колико је то
мучан посао”, плаве стреле њеног погледа гађале су право у очи да је
тло задрхтало и сва огледала су се затресла у соби.

„Претпостављам”, слегао сам раменима, сад већ озбиљно замишљен.
„А о каквој промени правила си хтела да ми причаш?”, хватао сам се за
танку нит наде.
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„Чека те пут за Севиљу. Било ми је изузетно драго да те сретнем
опет. Знај, иако те то можда не занима, али опроштено ти је све.”

Растужио ме је њен податни поглед.
„Ниси љута на мене?”, упитао сам оно што ме је одувек копкало.
„Забога, не”, рекла је као да је опроштај нешто што се подразумева.

„Било би много теже навићи се на живот без тебе. Кад једном пређеш
границу, све после тога више није толико важно... А ти знаш колико
волим да прелазим границе”, намигнула је. „Кад доспеш са друге стране,
мења се и тачка гледања и пејзаж. Две муве једним ударцем, паф! Љутња
је дечија играчка за вас, са те стране. Ја сам сада старија од тебе.”

„Иако јеси, уопште не изгледаш тако.” Покушај шармирања жртве.
„Желим ти да научиш добро да играш фламенко овог пута. Ко зна,

можда и заплешемо некад. Ако успеш да нађеш правилник нових пра-
вила, у Севиљи. И, наравно, научиш шпански пре тога.”

„Сигуран сам да хоћемо”, рекао сам, а ни сам нисам знао како би то
било могуће.

„Мислим да је ово довољно”, рекла је тихо, више за себе, и устала.
Позвала је старијег господина. „Ериче?”

Његови елегантни и равномерни кораци прилазили су све ближе.
„Још нисам упознала убицу који је више волео своју жртву. Али не, он

се не каје. Можете извршити трансфер”, рекла је старом продавцу, када се
његов бледи лик указао између тешких сивих плишаних завеса. Проседи
господин само је климнуо, а затим нестао иза завесе. Чуо сам једино звук
његових корака како се губи у дубини суседне просторије. Она је такође
направила корак у том правцу, нехајно, као да ћемо се касније видети.

„Где ћеш, Виолета?”, упитао сам још једном, попут кривца.
„Ова прича се управо завршава и у њој си урадио оно што је тре-

бало; оно што си могао”, рекла је без милости.
„Знам, али... Хоћемо ли се поново видети? Желим да те поново

видим”, моје усне саме су постављале питања, не консултујући више
моју свест. Далеко је Јунг.

„Иако ми није сасвим јасно зашто то желиш, али могу да наслутим,
постоји услов. Ако желиш да се поново видимо, морамо се поново
упознати. Сасвим испочетка. Ево, открила сам ти део нових правила”,
лице јој је одједном личило на неког кога не знам.

„Поново? Како ћемо то?“
„Мораш написати нову причу, Владимире. Али најпре мораш да из-

ађеш из ове. Да затвориш врата ове продавнице. Више не пристајем
на полован живот”, ошинула ме је погледом боје различка. 

„Шта треба да урадим?” био сам спреман на уцену било ког реда.
Пришла ми је и чучнула поред мене, одржавајући равнотежу осла-

њањем својих шака лаких као лептирови о моја колена. Осетио сам
мирис пролећне ливаде. Задрхтао сам од неочекиване присности.
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„Користи ово на шта се ја ослањам”, бацила је поглед на моја колена
ђаволасто.

„Како то мислиш? Не желиш ваљда да пузим? О томе ми ништа није
рекао онај матори”, упитао сам с осмехом неверице. 

„Напиши ми причу у којој ћеш описати каква сам била док сам била
и каква сам постала кад сам престала да постојим као неко ко је био
какав је био и постао неко ко ти се толико допада да би учинио све”,
најзад је завршила најзакучастију реченицу у историји реченица. „Од
постојања преко нестајања до потпунијег постојања.”

„Надам се... надам се... да ћу умети”, промуцао сам, још покуша-
вајући да разумем претходну реченицу. И њене жеље.

„Наравно да хоћеш, ако почнеш на време да размишљаш, на време
да волиш, на време да пишеш, а то је чим стигнеш у Севиљу. Може и
на шпанском. Hasta pronto Horacio!”, рекла је и изгубила се иза завесе,
остављајући свој свилени осмех да се пресликава и умножава путем
огледала. Остао сам сам у соби с огледалима.

„Да пишем, дакле...”, рекао сам тихо и осмехнуо се славодобитно... У
том тренутку, ненајављена, кроз главу ми је прострујала застрашујућа
мисао: Али рекао сам Ерику да не желим поново да будем писац. Надам
се да могу да променим избор! 

Истрчао сам као луд из собе огледала.
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