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КАР НЕ ВАЛ
Пр ви пут сам осе ти ла истин ско уз бу ђе ње кад сам на шла при ме рак та ти ног Playboy-а 

на ен гле ском је зи ку. Био је гур нут ис под веш-ма ши не. Ви де ла сам га кад сам се са гну-
ла да по ку пим шна лу ко ја ми је ис па ла док сам пи шки ла. Пре ли ста ла сам Playboy. 
На па лио ме по глед на на го жен ско те ло, али још ви ше на ону ствар не ког при ват ног 
де тек ти ва из стри па. Од та да сам осе ћа ла пец ка ње у це лом те лу и при јат но стру ја ње 
низ кич му кад год по ми слим на са др жај тај ног ча со пи са. 

Јед ном ни сам ви ше мо гла да из др жим то угод но боц ка ње. Оти шла сам у WC и по-
че ла да се тр љам на ме сту ко је ме дра шка ло. За де се так ми ну та, те ло ми се уко чи ло и 
по че ло гр чи ти. Ипак, на ста ви ла сам да се ди рам. Док сам свр ша ва ла, до шло ми је да 
ви чем. Та да сам има ла два на ест го ди на. 

Ни сам ус пе ла да пре при чам сво ја ис ку ства нај бо љим дру га ри ца ма. Обе их је за-
ни ма ло да им се по ве рим, али су ме на кра ју мо јих ис по ве сти исме ја ле. 

Пр ви пут сам по же ле ла да во дим љу бав јед ног да на кад сам ушла у днев ну со бу 
док су ро ди те љи би ли на по слу. Брат је др као док је гле дао не ки пор но граф ски филм 
у ком се јед на де вој ка ва ља с два ти па на се ну. Иа ко сам се по сти де ла, по же ле ла сам 
да ужи вам као и она, да је дан лик бу де у ме ни док ми дру ги не жно гриц ка гру ди. Брат 
је по сра мље но за коп чао фар мер ке, за у ста вио филм и оти шао у на шу со бу. На ред них 
да на смо из бе га ва ли јед но дру го и ни смо раз го ва ра ли. Брат је имао ше сна ест, а ја 
три на ест го ди на. 

Че сто сам раз ми шља ла о сек су и ди ра ла се у WC-у го то во сва ки дан. По што ро ди-
те љи и брат лег ну, ско ро сва ко ве че у днев ној бих укљу чи ла ТВ Пал му. Та да сам мо ра-
ла да ма стур би рам не ко ли ко пу та на ноћ. Све вре ме сам же ле ла ври шта ти и ис пу шта-
ла сам је ца је док сам свр ша ва ла. Сре ћом, наш дво ри шни стан на Ста ром сај ми шту 
имао је три со бе и био до вољ но ве ли ки да не про бу дим усну ле уку ћа не.

Кад је при ме ти ла да ми се гру ди раз ви ја ју, ма ма ме пи та ла је сам ли до би ла пр ву 
мен стру а ци ју. За то сам мо гла да је, кад смо са ме гле да ле не ки три лер у ком су се дво-
је па ри ли, као, не ве што пи там шта се то чу је. Ми сли ла сам на уз ди са је глу ми це. Же ле-
ла сам да с не ким при чам о сек су, а по ста ла сам по ву че на јер сам пре ста ла да се по-
ве ра вам дру га ри ца ма. Ма ма је ре кла да не мо же мо раз го ва ра ти јер је ка сно и ују тро 
мо рам у шко лу. Ишла сам у сед ми раз ред. Кад сам се вра ти ла из шко ле, ма ма ми је 
ре кла да смо си ноћ на те ле ви зи ји ви де ле сек су ал ни од нос, не што при род но за љу де 
ко ји се при вла че и ко ји су пар. По ми сли ла сам да би по то ме ис па ло да су пар и оно 
тро је с ка се те мог бра та. Пред о се ти ла сам да је бо ље да ке ву ви ше не пи там ни шта. 

Из гле да да је пре при ча ла наш раз го вор оцу, ина че не би по чео да ме чуд но по сма-
тра. Ни сам зна ла да је по чео да ме над зи ре. Јед не но ћи док сам ма стур би ра ла уз 
Пал му, упао је у днев ну со бу. Мо ја ек ста за се окон ча ла ње го вим ша ма ром. „Шта то 
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ра диш, кур во не срећ на!”, по ви као је. На пра гу днев не со бе брат је те шио за гр ља јем 
по лу го лу мај ку чи ја гла ва је би ла спу ште на. Гле дао ме као да би ми не што ре као да смо 
би ли са ми. Од та да се бар наш од нос нор ма ли зо вао. Не са мо да смо де ли ли по ро ди цу 
не го и стид што смо обо је ухва ће ни. При ча ли смо о мно го ства ри, ма да не и о сек су.

Оче ва ка зна ни је ути ца ла на мо је же ље. Кад сам упи са ла пр ви раз ред у X гим на зи-
ји, чу ла сам за ним фе и са ти ре у лек ци ји о грч кој ми то ло ги ји из исто ри је и по че ла да 
их тра жим по ен ци кло пе ди ја ма чим сам схва ти ла да су то не ка уз ви ше на, а по хот на 
би ћа. Да су од по чет ка мог шко ло ва ња све лек ци је би ле та ко за ни мљи ве, би ла бих 
ву ко вац. 

Одав но сам же ле ла да спа вам са не ким, али сам од лу чи ла да то учи ним са не ким 
деч ком с ко јим ћу се за ба вља ти. У дру гом сред ње сам се за гле да ла у дру га из оде ље-
ња, Ми ла на. Тре нут но су ми се сви ђа ли мла ди ћи мо је ви си не и го ди на. И Ми лан је 
гле дао ме не – во лео је ви со ке цу ре. По че ли смо да ше та мо по ред Са ве и од ла зи мо у 
ка фее, клу бо ве и сто но те ни ски клуб Мла дост, где је он тре ни рао. Ни је био са мо сла-
дак и зго дан, не го и ду хо вит. Збли жи ли смо се и до шли до при че о во ђе њу љу ба ви. 
Ми лан ми је пред ло жио да то ура ди мо на не ки увр нут на чин. Ре кла сам му да се и 
пр ви секс ко ји сам ви де ла – онај на ви део-ка се ти мог бра та – од и гра вао на нео бич ном 
ме сту. Ми лан ми је пред ло жио да то пр ви пут ура ди мо јед не но ћи на сто лу за сто ни 
те нис у Зе му ну, у До ба но вач кој, где се на ла зио ње гов сто но те ни ски клуб. Сви ђао ми 
се па сам по сле дво у мље ња при ста ла.

 Би ли смо на пе ти, ја због нео бич ног до го во ра и не ви но сти, а он за то што је ни кад 
пре ме не ни је узео не кој цу ри, по себ но не на сто но те ни ском сто лу. Пи та ла сам се шта 
би ми ре кли ро ди те љи да су зна ли на ко ји на чин је деч ко за ми слио наш пр ви секс и 
да сам при ста ла. Ка да сам по ми сли ла ка ко они ве ро ват но ми сле да већ одав но ни сам 
не ви на, пре ста ла сам да раз ми шљам о то ме. 

Ми лан и ја смо то ле по ура ди ли: ни је ме мно го бо ле ло, је два да сам кр ва ри ла, два 
пут сам свр ши ла. Ми сли ла сам да ће се сто за пинг-понг љу ља ти и сме та ти нам, али 
био је то не ки Олим пов скуп и вр ло ста би лан мо дел. Ни ка да пре ни сам има ла ва ги-
нал не ор га зме, ко ји су ми ду бље про ди ра ли у мо зак од оних у кли то ри су, и за раз ли-
ку од њих про др ма ли ме као не ка ко фе ин ска бом ба.

Тек кад смо уста ли са сто ла, схва ти ла сам да нас је кроз про зор по сма трао не ки 
тип. За чу ди ла сам се јер ми је Ми лан ре као да ће мо би ти са ми, али и за то што ми во-
а јер ни је сме тао. 

За не ко вре ме, Ми лан ми је по ве рио да се са сво јим дру гом из Мла до сти Иви цом 
до го во рио да пр вом при ли ком ко ја им се ука же за јед но спа ва ју с не ком де вој ком. Био 
је то тип ко ји је гле дао ка ко во ди мо љу бав. До па ла сам му се то ли ко да би обо ји ца 
во ле ли да спа вам са њи ма. Ре кла сам Ми ла ну да ми је те шко да то учи ним јер сам за-
љу бље на у ње га. Ре као ми је да ћу ако га ствар но во лим, при ста ти на све што он тра-
жи, па и на трој ку. Још од пр вог пор ни ћа ко ји сам ви де ла раз ми шља ла сам о тој ком-
би на ци ји, а ка сни је сам гле да ла бар де сет фил мо ва ко ји су ме у том сми слу учи ни ли 
са њар ком. Од лу чи ла сам да при ста нем на Ми ла нов пред лог и да све то схва тим као 
оства ре ње свог сна.
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Два да на ка сни је, код Иви це у ста ну, би ла сам на пе та. Пр во сам се љу би ла с деч ком, 
па сам се опу сти ла. Док сам га орал но за до во ља ва ла ста вио је мо ју ру ку из ме ђу Иви-
чи них но гу. По че ла сам и ње га да ма зим. Кад је Ми лан био у ме ни, Иви ца ми је у уста 
ста вио уд. Он да су се про ме ни ли. Свр ши ла сам си гур но шест-се дам пу та и то не са мо 
због сек са већ и за то што ме иде ја о тим про ме на ма па ли ла. Ипак су у пи та њу би ле и 
иде је, не са мо чи но ви. 

Као да су се до го во ри ли, Ми лан је зна чај но по гле дао Иви цу и пи тао ме да ли же лим 
анал ни секс. Ћу та ла сам. Ми лан ми је об ја снио да ако се опу стим, не ће ме бо ле ти ни-
шта ви ше не го кад сам гу би ла не ви ност. Ис пи ла сам ча шу вран ца, а он да још јед ну. 
Ка да је Ми лан ушао у ме не би ло ми је не при јат но, као да му је уд оба сут хи ља да ма 
бо ро вих игли ца ко је ме гре бу. Али бол је убр зо не стао. Деч ко ми је шап тао да ме обо-
жа ва и да сам ње го ва кра љи ца. Иви ца ми је ста вио сво ју му шкост у уста и од мах екс-
пло ди рао. Да је и Ми лан мо гао да ду же из др жи, мо жда бих и ја по че ла да ужи вам.

Не де љу да на ка сни је, ре као ми је да не же ли озбиљ ну ве зу. Кад сам га пи та ла да ли 
је та ко због трој ке са Иви цом, ре као је да ни је. Али са знав ши да су се њих дво ји ца раз-
и шли због ме не, ре кла сам му да ми је глу по што је он љу бо мо ран, и што из ми шља да 
ни је, и што се та ко не зрео усу дио де ли ти сво ју цу ру с дру га ром. Ре кла сам му да сам при-
ста ла на трој ку са мо да бих ње му удо во љи ла. Чим ме је са слу шао, Ми лан је рас ки нуо. 

Па ти ла сам, али сам из др жа ла. Те ши ло ме што сам зна ла да је Ми лан крив. Али као 
да се то пре не ло на мој од нос пре ма свим дру гим му шкар ци ма. С ким год не што да 
про бам за кљу чи ла бих да ако сам сек су ал но тем пе ра мент на, емо тив но сам мо жда 
фри гид на. Ср це ми се за мр зло, али је све оста ло пул си ра ло. 

По сле свр ше не гим на зи је, спре ма ла сам при јем ни на ФЛУ. Брат је тих да на по ла гао 
ис пи те на Ма шин ском. Ро ди те љи, с ко ји ма сам по пра ви ла од но се, оти шли су на се ло 
у ви кен ди цу да нас оста ве да учи мо. По што сам то ли ко сли ка ла и спре ма ла при јем ни 
да одав но ни сам има ла секс, че сто сам осе ћа ла ка ко ми утро ба и пу бич на кост плам-
те. Уз бу ђи ва ле су ме чак и ства ри ко је на из глед ни су има ле ве зе са сек сом; моћ на или 
ро ман тич на пе сма, укус ме да, ка фе или џин-то ни ка. На рав но да ме мно го ви ше па ли-
ло мо је те ло, по себ но та нак струк, чвр ста и све тла, а сјај на ко жа, ду ге но ге и, по мом 
ми шље њу, ве о ма склад на стра жњи ца. Мно го сам се ди ра ла и во ди ла ра чу на да то брат 
не при ме ти. Да ме је за те као на де лу, не знам шта би се де си ло. 

Тих да на сам ре ши ла да се ода зо вем на по зив ко ји је Sex Club упу тио сво јим чи та-
о ци ма да се сли ка ју го ли. Ча со пис је об ја вљи вао из бор та квих фот ки у ру бри ци „Клуб 
срод них ду ша“. Има ла сам де вет на ест го ди на, али сам из гле да ла мно го ста ри је кад се 
на шмин кам, по диг нем сво ју по лу ду гу цр ну ко су и ста вим на о ча ре са ди оп три јом. Чак 
сам и оцу, ако би слу чај но ви део фо то гра фи ју на ко јој та ко из гле дам и пи тао ме да ли 
сам то ја, ко мот но мо гла од го во ри ти да ни сам. 

Јед ног да на кад је брат био на фак су на шмин ка ла сам се, сре ди ла ко су и по де си ла 
фо то-апа рат на ау то мат ско сни ма ње. По зи ра ју ћи го ла у ду гим тан ким шти кла ма и 
скри ве на иза на о ча ра, љуп ко и иза зов но сам се пре не ма га ла на фран цу ском кре ве ту 
у спа ва ћој со би сво јих ро ди те ља. Он да сам из ва ди ла филм из апа ра та, обу кла се и 
ски ну ла шмин ку. У јед ном фо то-сту ди ју у цен тру гра да, где ме ни ко ни је по зна вао, 
да ла сам да се из ра де сли ке на ко ји ма сам нај ма ње ли чи ла на се бе. Ка да су би ле го то ве, 
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спа ко ва ла сам их и по сла ла на адре су Sex Clu ba. На по ле ђи ни ко вер те ис пи са ла сам 
сво је име, пре зи ме и адре су, али сам уну тра ста ви ла це ду љу с мол бом ре дак ци ји да 
ме, ако об ја ве не ку сли ку, не пот пи шу име ном и пре зи ме ном. Тра жи ла сам да ме пот-
пи шу са „Геа, 30, Бе о град“. Же ле ла сам да скри јем тра го ве и да чи та о ци ма га зи на по-
ми сле да сам ста ри ја. 

На при јем ном су ме обо ри ли и ре кли да не мам та лен та. На ред них да на сам са мо 
бес циљ но мр ља ви ла во де ним бо ја ма по плат ну, гле да ла пор ни ће и чи та ла ма га зи не 
из тог жан ра. Уте ши ло ме је што су ми у сле де ћем бро ју Sex Club-a, ко ји ми је до ста вљен 
на кућ ну адре су, об ја вље не две фо то гра фи је. Ро ди те љи су још увек би ли у ви кен ди ци. 
По гле да ла сам фо то гра фи је ба рем сто пу та, и са ме, и упо ре ђу ју ћи их са сли ка ма стра-
них пор но-глу ми ца. За кљу чи ла сам да не из гле дам мно го го ре од њих и да сам, без 
ла жне скром но сти, не у по ре ди во бо ља од свих из ру бри ке „Клуб срод них ду ша“. Осе-
ћа ла сам да сам пр ви пут на пра ви ла не што у жи во ту.

Сре ди ном ав гу ста те 1998. го ди не до би ла сам вр ло нео бич но и за ни мљи во пи смо. 
Ре ди тељ ко ји се пред ста вио као Бо бан на пи сао ми је да је у Sex Club-у ви део мо је фо-
то гра фи је и да су му љу ди из ре дак ци је обез бе ди ли мо ју адре су. По ру чио ми је и да 
му је по треб на глу ми ца за уло гу се кре та ри це у фил му ко ји ће уско ро сни ма ти. За слу-
чај да за леп хо но рар же лим да се опро бам у тој ро ли и умет но сти глу ме уоп ште, 
оста вио ми је број те ле фо на и за мо лио ме да му се ја вим.

На зва ла сам га и до го во ри ли смо са ста нак на јед ном спла ву на Са ви. Кад смо се 
на шли и по пи ли ка фу, раз у ме ла сам да ми Бо бан ну ди да глу мим у пор но-фил му. Ка да 
ме је ви део збу ње ну, ре као ми је да не мо рам од мах да му од го во рим. Ако же лим да 
при хва тим, мо ра ла бих да ре а гу јем до су тра јер ће сни ма ње по че ти већ за два да на. 

Иа ко сам од лу чи ла да од би јем, са ма иде ја то ли ко ме је уз бу ди ла да сам, кад су мо-
ји оти шли на спа ва ње, у WC-у ма стур би ра ла цео сат. То је и пре су ди ло. По ми сли ла сам 
да бих сни ма ју ћи пор но-фил мо ве мо гла жи ве ти од сво је глав не по тре бе, ве ће и не го 
што је она за је лом, ма да не бих мо гла ре ћи да је бо ље до бро се кре сну ти не го до бро 
се на је сти. На осно ву пор ни ћа ко је сам гле да ла, у то ме сам ви де ла по сао с кла сом, 
умет ност те ла ко ју сам, ако ми не бу де при ја ла, мо гла увек на пу сти ти, као сли кар ство. 
Са кри ва ње иза из гле да три де се то го ди шње се кре та ри це и ње ног ла жног име на учи-
ни ло ми се као са вр шен план. Ја ви ла сам Бо ба ну да при хва там уло гу. 

Стан у Ка ра ђор ђе вој у ко ји ме по звао био је за пу штен. По ком фо ру је био ис под 
ни воа про сеч не ви де о те ке ко ју је тре нут но глу мио. А шта ре ћи за кре вет у кан це ла-
ри ји и, на кра ју кра је ва, за ви де о те ку с кан це ла ри јом? Је дан од глу ма ца, Урош, са кри-
вао се иза бра де, као што сам се ја пре ру ши ла у се кре та ри цу. Дру ги глу мац био је 
буц маст, па и зва ли су га Бу ца, а дру га глу ми ца, пла во ко са Ја на, би ла је баш де бе ла. 

Бо бан ме је за мо лио да ски нем на о ча ре. Кад сам то ура ди ла, пи тао ме је ко ли ко 
имам го ди на. Од го во ри ла сам му. Тра жио ми је лич ну кар ту, да про ве ри. Кад ми је 
вра тио, пи тао ме је за што сам у Sex Club-у ста ви ла да имам три де сет. Ре кла сам му да 
сам хте ла да се у исто вре ме из ло жим по гле ди ма и да се са кри јем. Упо зо рио ме да то 
по сле сни ма ња фил ма ви ше не ћу мо ћи, ако при ста нем да се за ду пли хо но рар пре ру-
шим у се кре та ри цу у пр вој уло зи, а у дру гој да глу мим шко лар ку без цви ке ра и шмин-
ке. Ре кла сам да му то не мо гу обе ћа ти. За мо лио ме да, чи сто да про ве ри „мо је по тен-
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ци ја ле“, ски нем оде ћу и шмин ку, ста вим шна ле у ко су и обу јем бе ле до ко ле ни це и 
рав не ци пе ле, ко је је до нео из шпај за и ко је су ми би ле број ве ће. То сам га по слу ша ла. 
Сре ћом, ни је се мно го ви де ло да ми је не при јат но јер оста ли глум ци ни су обра ћа ли 
пре ви ше па жње на ме не. Шта ви ше, све тро је су де ло ва ли као да им ни је ни до че га.

По Бо ба но вом за ди вље ном по гле ду схва ти ла сам да мо гу да бу дем вр ло по жељ на 
и не до те ра на – не ра чу на ју ћи бе ле ча ра пи це, цр не рав не ла ко ва не ци пе ли це и шна-
ли це – са мо због се бе или бар због сво јих го ди на. Уско ро сам се и са ма на па ли ла на 
се бе као на са свим уз бу дљи ву и нео до љи ву шко лар ку. На се бе као на се кре та ри цу 
још сам се од ра ни је ло жи ла. Та ко да ми ви ше ни је би ло не при јат но. Иде ја да глу мим 
обе по ну ђе не уло ге на кра ју ме, чак, оду ше ви ла. 

Ка да сам при ста ла, Бо бан је при о нуо на пре пра вља ње пла на ра да. Укљу чио је 
ком пју тер и у word sтраницу по чео упи си ва ти иде је. За по ла са та на пра вио је нов сце-
на рио. Ре као је да је ис пао мо жда ма ло нео би чан за пор нић, али да је то ре зул тат 
из ме на на ста лих мо јим ду пли ра њем ли ко ва. 

Филм је имао сле де ћу рад њу: до ла зим у ви де о те ку као се кре та ри ца. Бу ца глу ми 
вла сни ка ви део-клу ба. Убр зо на кон мо је мол бе да ми пре по ру чи не ки филм ко ји ће 
ме опу сти ти од те шког да на на по слу, у ње го вој кан це ла ри ји гле да мо не ку стра ну 
пор ња ву и по чи ње мо ди ра ти јед но дру го. У ви де о те ку до ла зе и Ја на и Урош, ко ји би 
мо гли да по бе де на так ми че њу за нај не спо ји ви ји пар. Док слу ша ју мо је уз да хе, по ми-
сле да се из кан це ла ри је чу је пор нић. Уз бу де се и филм уско ро па ра лел но пра ти сце-
не сек са у две про сто ри је. 

У кан це ла ри ји, у сво јој уло зи то ли ко свр ша вам да на кра ју уми рем од ин фа рк та. 
Бу ца пла че за му ште ри јом свог ви део-клу ба као да смо би ли брач ни пар. Сле де ћа 
сце на: до ла зим у ви де о те ку об у че на у ком пле тић шко лар ке. Гле дам ка ко Урош че тво-
ро но шке узи ма Ја ну и по ту рам ме ђу нож је над ње гов је зик. Из кан це ла ри је из ла зи 
Бу ца у цр ни ни. Зно ји се док гле да шта нас тро је ра ди мо. Ка же да му је умр ла де вој ка 
и да би је ди но мо гла да га уте ши сред њо школ ка, јер ли чи на ње му дра гу по кој ни цу 
као да јој је ћер ка. Во ди ме у кан це ла ри ју у ко јој се не ви ди леш се кре та ри це. Бу ца не 
ски да пан та ло не, са ко и цр ни флор док је у ме ни као сред њо школ ки. Стра шно се зно-
ји и зо ве ме: Клин ко! Кад вик не: Се кре та ри це во ље на мо ја!, бри зне у плач. Свр ша ва ми 
по ли цу ма да ће slow mo tion при ка за ти од бе глу кап ње го ве спе р ме ка ко ле ти до кан-
це ла риј ског сто ла, ко ји је иза кре ве та. Бу цин сок по ли ва образ мр тве се кре та ри це, 
чи ји леш је са кри вен иза сто ла. Она се об ли же: ожи ви од спе р ме! Шко лар ка из ла зи из 
ви де о те ке, уз др зак осмех осмо трив ши Ја ну и Уро ша ко ји свр ша ва ју тек кад је ви де, 
иа ко одав но во де љу бав. Вра ћа ње се кре та ри це у жи вот оду ше вља ва и Бу цу и њу са му, 
па се гр ле и љу бе, а он да он ски да цр ни ну и на ва љу је на њу. И ту је крај фил ма.

За раз ли ку од тро је глу ма ца ко је су све вре ме би ли на пе ти, ја сам зна ла да бих 
тре мом са мо до ка за ла да ни сам си гур на у сво ју ле по ту. По што за то ни је би ло раз ло-
га, тру ди ла сам да се што ви ше опу стим и по ма ло ими ти рам мо је две оми ље не цр но-
ко се пор но-глу ми це, Ђи ну Рај дер и Хо ли Ба ди ко је су се ши ре ужи вља ва ле у си ту а ци-
је не го ја у обе сво је уло ге. Иа ко ми се Бу ца ни је сви део као му шка рац, ус пе ла сам да 
се уз бу дим јер сам га све вре ме гле да ла у пла ве очи и пу на уста, је ди не ње го ве цр те 
ли ца ко је су ми се до па ле. 
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Док смо раз гле да ли не мон ти ран ма те ри јал, Бо бан ми је ре као да глу мим сјај но за 
де би и да ме ка ме ра во ли. При ме тио је да ми је дру га ка ме ра ви ше пу та ухва ти ла гру-
ди из угла у ком су из гле да ле ве ће, и то са мо док сам игра ла се кре та ри цу, па је удва-
ја ње уло га ис па ло убе дљи ви је. Ка да ме је пи тао ка ко да ме пот пи ше за од јав ну шпи цу, 
ни сам има ла иде ју. Ре као ми је да се ње му до па да име ко јим сам пот пи са ла се бе у Sex 
Club-у и пи тао ме шта оно зна чи.

– По грч кој ми то ло ги ји – од го во ри ла сам му – Геа је мај ка зе мља ко ја је на ста ла из 
ха о са и са ма од се бе ро ди ла Ура на, а ово ме Оке а на и још де се так де це. 

Бо бан ме пи тао ка ко се зо ву дру га Ге и на де ца. Ре кла сам му да не мам пој ма. Оти-
шао је до ком пју те ра, при кљу чио се на ин тер нет и за са мо пет ми ну та ус пео да уђе на 
не ки сајт на ен гле ском о грч кој ми то ло ги ји. 

– Ево свих име на ње не де це! – вик нуо је то ли ко, да су Ја на, Бу ца и Урош на час жив-
ну ли. – Ре ци мо, Гиг! То је не ко чуд но де те с го ми лом ру ку и гла ва, али сви ђа ми се ка ко 
зву чи Геа Гиг – на гла сио је. 

И ме ни се сви де ло. 
Бо бан је наш филм на звао Вас крЕ са ва ње. Ус пео га је ува ли ти у раз не ви део-клу бо-

ве и ка сар не. По слао је ко пи је и не ким сво јим мо гу ћим са рад ни ци ма из Ма ђар ске. За 
са мо не ко ли ко да на, оба ве стио ме да су ре ак ци је по вољ не, по себ но на дра ма тич ни 
и по тре сни део у ком ха ри зма тич на се кре та ри ца на пра сно уми ре. Ре као је да су му 
не ки гле да о ци при зна ли ка ко су у знак по што ва ња смр ти на том ме сту пре ста ли да 
се са мо за до во ља ва ју. Али још бо ље кри ти ке до би ла сам на дру ги филм, ко ји смо сни-
ми ли већ кра јем ав гу ста. Чи ни ло ми се да сам у ње му уса вр ши ла обе сво је уло ге. Из-
гле да да је та ко ми сли ла и ве ћи на гле да ла ца. Ме ђу тим, мно го ви ше од то га ме је за-
ни ма ло ка ко ће ре а го ва ти мо ји ро ди те љи. Ни сам има ла сум ње да ће не ка ко са зна ти 
чи ме сам по че ла да се ба вим. Пи та ла сам се да ли да сво је по тре бе и же ље, као и 
пра во на њих, об ја сним пр во оцу, или мај ци, или бра ту, као не ком ко ми је ма кар не-
све сно от крио пор но-фил мо ве и с ким сам би ла у до ста до брим од но си ма. Сва ка од 
тих иде ја чи ни ла ми се и сми сле на и бе сми сле на. 

Јед ног да на, ма ма ми је кад се вра ти ла с по сла раз ре ши ла све ди ле ме. За пла ка ла 
је и пи та ла ме за што глу мим у пор ни ћи ма. Би ло ми је ма ло сме шно што је пор но-фил-
мо ви то ли ко де при ми ра ју да пла че, али им те па, „пор ни ћи“. Ре кла сам јој да је то је-
ди но што знам да ра дим, да сам за во ле ла сни ма ње и да сам пу но лет на па имам пра во 
да ра дим шта хо ћу. Обри са ла је су зе и ре кла да је и отац са знао за мо ју ка ри је ру и да 
се она пла ши ње го ве ре ак ци је. Чим се и он тог да на вра тио с по сла, ре као ми је да се 
од се лим. Мај ка је по но во за пла ка ла. Док сам се па ко ва ла, а ро ди те љи у днев ној ћут ке 
пи ли ка фу, при дру жио им се мој брат. Док сам из но си ла пр тљаг кроз днев ну со бу, отац 
ми је по ру чио да ће ме се од ре ћи пре ко штам пе. Брат ме је ус пут но на звао кур вом. 

По што сам од че ти ри уло ге у два фил ма за ра ди ла око хи ља ду ма ра ка, мо гла сам 
да већ истог да на из нај мим стан. Осе ћа ла сам се по ни же но, али сло бод но.

Кра јем сеп тем бра се одр жа вао Са јам еро ти ке у Бу дим пе шти. Ком па ни ја ко ја је 
пре во зи ла Бо ба на и ме не де ли ла је мо је но во име, Геа. Га зда ме је по вео на са јам да 
ме упо зна с јед ним за ин те ре со ва ним про ду цен том, Иштва ном Ко ва чем. Ни ус пут, ни 
ина че, Бо бан ме ни је му вао. Са те стра не, био је про фе си о на лан. 
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Ко ва ча смо че ка ли на штан ду ње го ве про ду цент ске ку ће LUXx. Та мо сам ужи ва ла 
у фан ти и при зо ри ма ле по ти ца ко је су уз бу чан тех но вр ло оскуд но оде ве не пле са ле 
на окол ним по ди јум чи ћи ма. У не ком тре нут ку нам је при шао де бе ли и бр ка ти чо век 
ко ји ми се пред ста вио као Иштван Ко вач Ко ви. Ка да сам уста ла и на пра ви ла не ко ли ко 
ко ра ка да се упо знам с њим, Ма ђар ми је на при стој ном ен гле ском ре као да имам 
вр ло при род не по кре те те ла. Ре као је Бо ба ну да би во лео да нас дво је по при ча мо 
на са мо. Бо ба ну као да ни је би ло пра во, али ни је пра вио про бле ме. 

Ка да смо се ли за сто, Ко ви ми је ре као да је гле дао све мо је на сту пе и да сам та лен-
то ва на. По себ но му се сви де ло мо је умет нич ко име. Ка да је схва тио да сам га са ма 
се би на де ну ла, ре као ми је да сам њи ме вр ло лу ка во по ве за ла пор но гра фи ју и грч ку 
фи ло зо фи ју. Сма трао је ка ко би би ло cool да у уло зи клин ке од све га на се би но сим 
са мо пр стен са оком ко ји би, за знал це, сим бо ли зо вао Ги гов пр стен, о чи јим мо ћи ма 
го во ри Пла тон. Тај ње гов Гиг у јед ној пе ћи ни на мр твом чо ве ку на ђе зла тан пр стен са 
цр ним ка ме ном и уре за ним оком. Кад би га но сио, ако га окре не пре ма дла ну, по ста-
јао је не ви дљив. У уло зи клин ке ја бих на се би, не ра чу на ју ћи шна ле, има ла са мо пр стен 
ко ји бих мо гла да окре нем кад тре ба у фил му да не ста нем и пре тво рим се у се кре-
та ри цу.

Са слу ша ла сам Ко ви ја и ре кла му да обо жа вам грч ку ми то ло ги ју. Пи тао ме да ли је 
Бо бан мој агент. Схва тив ши да не мам ни ка квог аген та, ре као је да ако бих код ње га 
глу ми ла две уло ге, LUXx-ова еки па би има ла тех нич ких усло ва да при ка же да се нас 
две, се кре та ри ца и клин ка, у јед ном тре нут ку сре ће мо. Ре кла сам му да би то би ло 
су пер. Пи тао ме је ко ли ки хо но рар сам до би ла од Бо ба на. Искре но сам му од го во ри-
ла. За две уло ге у фил му Кар не вал обес ти по ну дио ми је две хи ља де ма ра ка плус но вац 
за пут, сме штај и хра ну. Сни ма ње је у Бу дим пе шти за око ме сец да на. 

При ста ла сам по што са Бо ба ном, ко ји је у ме ђу вре ме ну оти шао са штан да, ни сам 
има ла ни ка кав уго вор. Ко ви је по звао јед ну пла ву шу, ко ју ми је пред ста вио као Ер же-
бет. Не што јој је шап нуо на ма ђар ском, а ме ни на ло жио да ма ло са че кам. По сле не ких 
по ла са та сам пот пи са ла уго вор и до би ла ке су с јед ном фа сци клом и го ми лом DVD-ова.

– Да про у чиш глум це с ко ји ма ћеш са ра ђи ва ти – на по ме нуо ми је. 
– По да ци о фил му и име на глу ма ца ко ји су по твр ди ли уче шће су у фа сци кли, с тво-

јим при мер ком уго во ра – ре кла је Ер же бет на ло шем ен гле ском.
– Не по ми њи Бо ба ну да смо пот пи са ли уго вор – на по ме нуо је Ко ви. – Ка жи му да 

смо са мо из да ле ка раз го ва ра ли о мо гу ћој са рад њи и да ти се не сви ђа што ће у фил му 
би ти пре ви ше анал ног сек са – ре као је и од ме рио ме да про ве ри мо ју ре ак ци ју. 

Оти шла сам до пр вог то а ле та и из ва ди ла уго вор. Пре са ви ла сам га два пу та и угу-
ра ла у бруст хал тер, да га до бро са кри јем и да ми бу де бли зу ср ца. Кад ме Бо бан то ком 
по врат ка у Бе о град пи тао је сам ли се не што до го во ри ла с Ко ви јем, ре кла сам да ме 
бри не што ће у фил му у ком ми је по ну дио да на сту пим би ти пре ви ше анал ног сек са 
и да за то не ћу да при ста нем. Тра жио је да ви ди ма те ри јал ко ји су ми лук сов ци да ли. 
По сле пет-шест ми ну та ми је вра тио ке су. Де ло вао је као да ми ни је по ве ро вао, али 
да је не мо ћан. За вре ме во жње, ско ро све вре ме је ћу тао. Са мо је на ра стан ку по ме нуо 
да ће мо уско ро мо жда ра ди ти но ви филм у Бе о гра ду и да је и он при чао са Ко ви јем и 
не ким дру гим филм ским рад ни ци ма, али да у Бу дим пе шти ни је по сти гао ни шта.
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 Спре ма ла сам се за ма ђар ску тач ку. По Ко ви је вом упут ству, у Бе о гра ду сам пр во 
ура ди ла си да-тест. Че ка ју ћи ре зул та те, по ми сли ла сам да је aids јед на од рет ких ства-
ри у жи во ту у ко ји ма је бо ље би ти не га ти ван не го по зи ти ван. Ја сам би ла не га тив на. 
Од оста та ка уште ђе ви не ку пи ла сам по ло ван па на со ни ков DVD-пле јер и зла тан пр стен 
ко ји је, бар по Ко ви је вом опи су, под се ћао на Ги гов. Про у чи ла сам глум це с ко ји ма ћу 
на сту пи ти и ма стур би ра ла уз њи хо ве ра до ве. Нај ви ше ме пле нио вит ки, цр но ко си и 
не у мор ни Џон Ле њин. Ер же бет ми је меј лом по сла ла си ноп сис фил ма на ен гле ском.

При бо ја ва ла сам се анал ног сек са, али ни сам хте ла да про пу стим сјај ну шан су. По-
што ми је Ер же бет по сла ла и ли сту мо јих ре пли ка ко је тре ба да го во рим на ма ђар ском 
и ис пи сан из го вор сва ке ре чи, учи ла сам и за сва ки слу чај на ба ви ла Срп ско-ма ђар ски 
реч ник. Бо бан ме на звао да ме пи та је ли ми се Ко ви ја вљао по сле Сај ма еро ти ке. Ре кла 
сам му да ни је, што је и би ло исти на.

У Бу дим пе шту сам до шла дан пред сни ма ње. Ком би аген ци је Геа до ве зао ме до адре-
се LUXx-а, у Ули цу Mogyoródi. Та мо ми је Ер же бет об ја сни ла план мо јих ак тив но сти у Бу-
дим пе шти. Он да сам са ра чу но во ђом фир ме из ва ди ла ра чун у бан ци. Вра ти ла сам се у 
LUXx и оти шла у Ко ви је ву кан це ла ри ју. Он је био и ре ди тељ Кар не ва ла обес ти. На ње гов 
зах тев сам из го ва ра ла ре пли ке из фил ма ко ји је тре ба ло да сни ма мо, а он ми је ис пра-
вљао из го вор. Сре ћом, ни је их би ло мно го. За тим смо про шли са др жај фил ма и ка рак тер 
ју на ки ња ко је тре ба да ту ма чим. У по ку ша ју да под ву чем све што ми је он го во рио и 
на пра вим не ко по ре ђе ње, по ме ну ла сам Бо ба но ве фил мо ве у ко ји ма сам глу ми ла.

– То ни су фил мо ви! – на гло се ра же стио. – Тај лик још ни је на у чио да ре жи ра. Сце-
на у ко јој уми реш чи ста је бу да ла шти на! Па, да срп ски пор но-фил мо ви ишта вре де, не 
би их у озбиљ ним ви де о те ка ма ста вља ли у пре гра де biz za re. Ни је то biz za re као жа нр, 
не го као ре зул тат фи зич ког про па да ња ли ко ва ко ји глу ме. Ср би и још не ки бал кан ски 
на ро ди прак тич но су уве ли та кав под жа нр у пор но-фил мо ве. Па, да је Бо бан ио ле 
озби љан, не би тра жио да глу ме ћи се кре та ри цу оно ли ко ви чеш. Она тре ба да бу де 
све вре ме мир на осим кад, по бе ђе на сна гом сек са, свр ша ва. Али ни тад не сме да ур-
ла већ је ца, јер је у бор би из ме ђу све сти и стра сти, ко је се у њој и су ко бља ва ју и спа-
ја ју, страст је два три јум фо ва ла. То је по ен та уло ге се кре та ри це. Сред њо школ ка тре ба 
да ври шти тек кад от кри је ча ри и моћ је ба чи не, а њен осмех не би смео да бу де исти 
све вре ме. Мо рао би да бу де сра ме жљив док она упо зна је парт не ра, а кад секс од мак-
не, без о бра зан и пра ћен об ли зи ва њем, да би не стао кад она, по бе ђе на стра шћу, гу би 
кон тро лу и по чи ње да ур ли че. Од лич но ти је оно сме ја ње у ек ста зи, јед на ко при ка зу-
је ужи ва ње и чу ђе ње ко ли чи ни ужи ва ња. Али не мој се ли за ти по си са ма док глу миш 
се кре та ри цу већ са мо у без о бра зној фа зи тек пу но лет не сред њо школ ке – ре као је и 
на гло за ћу тао. По ми сли ла сам да му се ен гле ски у том тре нут ку ис тро шио. 

На са стан ку с Ко ви јем би ло ми је ипак при јат ни је не го на руч ку. Оста так еки пе био 
је љу ба зан пре ма ме ни, али сви су у ре сто ра ну ко ји се као и LUXx на ла зио на пе штан-
ској стра ни Ду на ва при ча ли ис кљу чи во на ма ђар ском. Мо жда баш за то, на про би у 
јед ном мо те лу у око ли ни Бу дим пе ште, Џон Ле њин се же шће на па лио док је био у ме-
ни, а ја спон та но по че ла да ви чем ох!, јес! и ох, јеа! Ко ви ме пре ки нуо у тре нут ку мак-
си мал ног ужи ва ња:
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– За што ви чеш на ен гле ском!? 
Док сам раз ми шља ла шта да од го во рим, Џон Ле њин му је ре као не што на ма ђар-

ском. Кад су раз ме ни ли не ко ли ко ре че ни ца, Ко ви ми је ме ким гла сом ка зао да мо гу 
на ста ви ти на ен гле ском. 

На кон што сам се из ви ка ла, ма ло сам се хи сте рич но сме ја ла. То се до па ло Ко ви ју. 
И не са мо ње му: Џон Ле њин је убр зо иза шао из ме не да би ми се из лио по ле ђи ма. 
Ни сам ја тек та ко на у чи ла ен гле ски је зик гле да ју ћи пор ни ће.

На сни ма њу у истом мо те лу на про сто сам се од ма ра ла под све тлом у од но су на 
оно дре ча ви ло код Бо ба на, ко ји је са знао да глу мим код Ко ви ја и тих да на ми по слао 
мејл. За мо лио ме је да му по мог нем да до го во ри не ки про је кат с њим и ни сам му по-
мо гла. На сни ма њу сам би ла опу ште на све док ме Џон Ле њин, у за вр шној сце ни, док 
сам глу ми ла шко лар ку, ни је по чео узи ма ти од о здо у анус. Дан пре то га, ве жба ју ћи исту 
уло гу, на про би сам ужи ва ла. Али тог тре ћег да на сни ма ња, би ло је пре ви ше анал ног 
сек са. 

Ко ви ме пи тао да ли ме мно го бо ли. По но во је пре ки нуо сни ма ње због ме не. Пр ви 
пут се то де си ло на по чет ку сни ма ња, кад ме опо ме нуо да би за вре ме ко и ту са тре ба-
ло ви ше да по гле дом за во дим ка ме ру не го Џо на Ле њи на. Дру ги пут је пре ки нуо да би 
ми ре као: 

– Мо лим те, диг ни ма ло бра ду, спу сти гла ву да ви диш шта ула зи у те бе, кад схва тиш 
шта је, пре вр ни очи ма, па он да опет. Ипак ти ов де не глу миш ни ка кву на ив ну а пре-
тен ци о зну Срп ки њу, не го тре ба да под се ћаш на за но сност и мрач ну, са мо у би лач ку 
по хот ност Ма ђа ри ца. 

Кад сам се се ти ла тих ње го вих ре чи, про бу дио ми се инат. Ре кла сам му да ме мно-
го бо ли. Ре као је да је то океј, јер клин ка не сме да бу де ис ку сна у анал ном сек су, већ 
да бар ма ло па ти, али да ипак не тре ба да ме пре ви ше бо ли. По ну дио ме са још ма ло 
ва зе ли на, што сам пр ко сно од би ла. Ре као је да мо ра да раз ми сли о на став ку сни ма ња. 
Док је он мо згао, ми смо се осве жи ли ко ка-ко лом и сен дви чем с ту ном и ма јо не зом. 
Упла ше на да бих мо гла оста ти без ан га жма на, осе ћа ла сам ка ко сјај и чи сто ћа ули ца 
и мо те ла Бу дим пе ште има ју и сво је че мер не и бол не кут ке. 

Ко ви ми је ре као да у на став ку ипак сло бод но по ка жем ко ли ко ме бо ли и дао знак 
за на ста вак сни ма ња. Ан дреа Бе ла по но во је по че ла да кру жи гон зо-ка ме ром око 
ме не и Џо на Ле њи на. Он ме је рас ту рао, а ја сам бол но ви ка ла све док ми Ко ви ни је 
по ка зао да окре нем пр стен пре ма дла ну. Сми сао Ко ви је ве ин тер вен ци је схва ти ла сам 
тек кад смо пре ми јер но гле да ли Кар не вал обес ти на жур ци у ње го вој ку ћи по во дом 
ње го вог 42. ро ђен да на, мон та же фил ма и уго во ра ко ји је омо гу ћио да се на ше де ло 
син хро ни зу је на ита ли јан ски и та мо по ја ви као Анал Ки ка. Уче ни ца и се кре та ри ца су 
се у два угла исте про сто ри је је ба ле одво је но, као две осо бе. У пр вој је био Џон Ле њин, 
а у дру гој не жни и по ма ло буц ма сти Стив Хард, све док она услед бо ло ва ни је окре-
ну ла пр стен и не ста ла. Чим се опа су љио, Џон Ле њин је при шао се кре та ри ци и ста вио 
јој уд у уста, као по у чен да би ако јој уђе у анус мо гао оста ти без сек са. Уо ста лом, у 
чма ру јој је већ био Стив Хард.

Сце на мог иш че за ва ња по бу ди ла је сил не апла у зе ус хи ће не еки пе и при ја те ља. 
Од јав ном шпи цом фил ма, Геа Гиг је по ста ла Ga ea Gig. Али по што сам се Срп ки њом 



20

ви ше осе ћа ла у Ма ђар ској не го у Бе о гра ду, од лу чи ла сам бар за се бе да оста нем Геа 
Гиг. Мо жда су на то ути ца ли про бле ми да на у чим ма ђар ски. 

Нај те же ми је би ло да схва тим да се пред ло зи не до да ју ис пред ре чи као у срп ском 
или ен гле ском, већ на кра ју. Ина че ми ни је био то ли ки про блем да ко рект но из го ва-
рам ди ја ло ге у фил му, али сам још на оном руч ку с еки пом при ме ти ла да Ма ђа ри 
има ју по се бан од нос пре ма је зи ку. Кад год бих не ке љу де из еки пе ко ји су зна ли ен-
гле ски пи та ла не што, они би ми уз осмех од го во ри ли на ма ђар ском. Пр во сам ми сли-
ла да не мо гу да схва те да их не што пи там на не ком дру гом је зи ку. Али већ по сле 
не ко ли ко да на би ло ми је ја сно да то јед но став но не же ле да раз у ме ју. Лак ну ло ми је 
кад сам чу ла да ће мо на ред ни филм сни ма ти на ен гле ском.

Де фи ни тив но сам се пре се ли ла у Бу дим пе шту. У Бе о гра ду ио на ко ни сам има ла 
ни ко га, ма да ме се по ро ди ца ипак ни је од ре кла пре ко но ви на. За хва љу ју ћи са рад њи 
са LUXx-ом ла ко сам сре ди ла рад ну ви зу. Из нај ми ла сам стан у ре зи ден ци јал ном де лу 
Ули це Ke re pe si, у де се том ди стрик ту, су сед ном LUXx-овом, али је ки ри ја би ла ни жа 
не го у Бе о гра ду. Сва ки дан кад ни смо сни ма ли, до ла зи ла ми је про фе сор ка ко ју је Ер-
же бет ан га жо ва ла да ми да је ча со ве ма ђар ског. 

У на ред них не ко ли ко фил мо ва ужи ва ла сам у до пу ње ном иден ти те ту Гее Гиг. Ко ви 
је пла тио да ми ста ве си ли ко не у гру ди и усне. Ле кар ка ми је са оп шти ла да је опе ра ци ја 
би ла ком пли ко ва на јер је би ла ри зич на. Је два да сам има ла до вољ но ве ли ке гру ди да 
би ми их по пе ли на 390 cc. С но вим гру ди ма и ис ку ством, до би ја ла сам бо ље хо но ра ре. 

Ма ђа ри су за мој укус би ли, на жа лост, бо љи љу бав ни ци од Ср ба. Ви ше су се тру-
ди ли не го мо ји су на род ни ци и би ли при род ни ји, као да су у ка квом ам би јен ту са се ном, 
крај ре ке, а не у кре ве ту. До бре су би ле и Ма ђа ри це, не та ко ле пе као Срп ки ње, али 
си гур но жен стве ни је. Осим то га, при род ни је су дах та ле и ма што ви ти је се је ба ле. Тру-
ди ла сам се да се по жен стве но сти из јед на чим с ма ђар ским ко ле ги ни ца ма, од ко јих 
сам при род но би ла леп ша. Осим то га, те ло и ли це су ми би ли уса вр ше ни си ли кон ским 
уме ци ма и мо гла сам за во ди ти на ен гле ском. 

Са ма сам од ре ди ла гра ни це. На кон што сам сни ми ла не ко ли ко фил мо ва за Ко ви-
је ве раз не про ду цент ске ку ће, ре кла сам му да ви ше не бих да ра дим do u ble pe ne tra tion 
и да је и ви ше не го до вољ но што че сто сни мам анал и пра вим трој ке с два му шкар ца. 
Об ја сни ла сам му да ни је до бро да уво дим сво је ју на ки ње у си ту а ци је ко је не иду уз 
њи хов ка рак тер. Ка да је Ко ви то не ка ко при хва тио, осе ти ла сам се као про сти тут ка 
ко ја се по но си ти ме што не до пу шта му ште ри ја ма да је љу бе у уста. Мо жда ја и је сам 
би ла не ка вр ста про сти тут ке – до ду ше, оне са кла сом – чим на по слу ни сам до пу шта-
ла парт не ри ма ни да ме не жно по љу бе. На сни ма њу сам се с ко ле га ма до ди ри ва ла 
је зи ком о је зик. Али по што је Стив Хард био не жни ји од свих мо јих парт не ра, на јед ном 
се ту сам га усред ко и ту са са ма кре ну ла љу би ти је зи ком у уста. Стив ми је искре но уз-
вра тио. Ко ви ју се то ни је укло пи ло у филм, па је пре ки нуо сни ма ње. 

То ком 2000. сам се збли жи ла с Ива ном. Стив Хард се у ства ри звао Иван Сал чо. Кад 
се пре се лио код ме не, об ја снио ми је за што је 1999. пре стао сни ма ти. На вод но је још 
1997, кад је ушао у по сао, схва тио да је пор но гра фи ја по гре шан пут јер у пр ви план 
жи во та ста вља секс, ко ји у ње му ипак не игра баш глав ну уло гу. Та да је имао три де сет 
три го ди не. 
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Од по чет ка 2001. сам и са ма по же ле ла да пре ста нем с глу мом, јер код Ко ви ја већ 
одав но ни сам глу ми ла шко лар ку. И да ље ме ан га жо вао као се кре та ри цу, и у дру гим уло-
га ма где ме све ви ше ди зај ни рао као не ку мил фа чу. Шта је још тре ба ло, да са мном сни ми 
не ки филм à la срп ски biz za re? Иван ми је ио на ко ре као да је Ко ви му ши чав и кон флик тан 
тип ко ји стал но ан га жу је но ве глу ми це и глум це, док ста ре ба ца у кош. И оди ста, ме ни се 
ван уло ге клин ке пор но гра фи ја по че ла чи ни ти као обич на ма ши не ри ја коп ње ња нас, 
глу ма ца. Са мо жи вах ност не ста шне де вој чи це зна чи ла би ми кап ра до сти ко јом би се 
у мо јим очи ма раз бла жи ло и од ло жи ло мо је, и до тра ја ва ње ко ле га с ко ји ма сам сни-
ма ла, али Ко ви ми одав но ни је по ми њао Ги гов пр стен, а ка мо ли тра жио да га но сим. 

Сре ди ном 2001. го ди не сам се де фи ни тив но за мо ри ла од глу ме. За во ле ла сам Ива-
на, па сам се на ред не го ди не уда ла. Му жу је би ло све те же да оправ да свој пор но-псе-
у до ним Хард. Мно го се ис тро шио од сни ма ња. Кад би узео ви ја гру, ср це му је при ли ком 
ор га зма лу дач ки ту кло па сам се пла ши ла да ће стра да ти од ин фарк та. То ни по што 
ни сам же ле ла. Ма да смо про ре ди ли секс, за труд не ла сам. 

То ком дру гог ста ња би ла сам још че шће уз бу ђе на но ина че. Иван би ме тек ту и 
та мо за до во љио, и то пре те жно ку ни лин гу сом. Али леп ше је ли зао и од јед ног пор но-
глум ца. Умео је не жно и еле гант но али су ве ре но кр ста ри ти је зи ком и усна ма из ме ђу 
мог кли то ри са, g тач ке и уну тра шњо сти. Умео је и да ме нај чвр шће и нај не жни је на 
све ту за гр ли и да ме за штит нич ки и с то пли ном осмо три сво јим ке сте ња стим очи ма, 
па му ни сам уоп ште за ме ра ла што ме ни је је бао. 

Чим је де вој чи ца ко ју сам ро ди ла ма ло од ра сла, при ме ти ла сам да се мно го ви ше 
ра ду је Ива ну не го ме ни. Те ши ла сам се да ме из бе га ва за то што сам мно го ви ше бри-
ну ла за фи нан сиј ску си ту а ци ју од Ива на и сто га ви ше би ла ван ку ће. Кад сам се ма ло 
опо ра ви ла од по ро ђа ја, ре ги стро ва ла сам про ду цент ску ку ћу Bud bel ко ју сам на зва ла 
по ком би на ци ји име на мо ја два гра да. За про ду цент ску ку ћу сам из нај ми ла по слов ни 
про стор на са мо пе де сет ме та ра од Ду на ва, у Ули ци Soroksári, у Пе шти, у де ве том ди-
стрик ту. Те ши ла сам се да ће мо ја кће р ка Кри сти на бар под све сно са зна ти да сам јој 
пру жа ла ма ње па жње ка ко би она бо ље жи ве ла. 

На по чет ку ра да про ду цент ске ку ће, ја ви ла сам се Ко ви ју и на шла се с њим у јед ном 
ка фи ћу у ње го вом че тр на е стом ди стрик ту. При чао ми је о скан да лу о ком су тих да на 
сви жи ви го во ри ли, ка да је вра тио ма ђар ски пор но-Оскар По по ма га зи ну. Ни сам има-
ла пој ма да је то ура дио јер је тај ча со пис по сле до де ле Оска ра пи сао не га тив но о 
ње му и ње го вим но вим ми ље ни ца ма Ми ше ли Вајлд и Ма ји Голд. Ја сам с Ми ше лом 
сни ма ла не ко ли ко пу та у до ба кад сам је зна ла као Ка та лин Вад. Је два сам пре ћу та ла 
да Ми ше ла не би мо гла у фил му ДНК из 2002. глу ми ти две бли зна ки ње да Ко ви ни је 
до био та кву иде ју из мо је стал не две уло ге у ње го вим фил мо ви ма с кра ја про шлог 
ве ка. Нај зад, да ни је би ло то га, мо жда не би до би ла ни аме рич ку на гра ду Best Te a se.

– Ко ви – ре кла сам му – во ле ла бих да ула жем но вац у тво је про јек те и да их де ли-
мо, јер си нај бо љи у це лој Ма ђар ској. Же лим да учим од те бе.

– Чуо сам да ви ше не ћеш да глу миш – ре као је и од ме рио ме. – Је сте ти по ро ђај 
оста вио ма ло ши ри струк, али ти је ра но да се по ву чеш са два де сет че ти ри го ди не, 
Геа. Као глу ми ца си бр зо ука пи ра ла све мо је су ге сти је и ство ри ла ма нир на ко ји бр зо 
мо жеш да под се тиш пу бли ку. 
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Ре кла сам му да бих нај ви ше во ле ла да ис ко ри стим сво је име, та ле нат, из глед, углед, 
ис ку ство и по знан ства за по сло ве про дук ци је. Ре као ми је да он тре нут но не ма по-
тре бе за са рад њом те вр сте ма да не ис кљу чу је да ће до ње до ћи у не ком дру гом тре-
нут ку. Ме ђу тим, кад год по же лим, ако бих би ла ма ло флек си бил ни ја за ме не би се 
на шла уло га у ње го вим но вим фил мо ви ма. Он да ми је об ја снио:

– Мо жда ни је би ло му дро што си за раз ли ку од ско ро свих ко ле ги ни ца од у ста ла 
од do u ble pe ne tra tion-а. Мно ге при ста ју и на gang bang, а не ке и на preg nant fan ta si es. 
Ми си ја нас пор но-рад ни ка је да све оно што љу ди во ле да ра де у сек су да ле ко од ту-
ђих очи ју пре не се мо на екран и та ко ши ри мо исти ну. Та ко ђе, да би ис точ но е вроп ска 
пор но-глу ми ца тра ја ла на тр жи шту ко је дик ти ра ју ње не раз ма же не аме рич ке ко ле-
ги ни це, мо ра се тру ди ти мно го ви ше од њих. Од свих ко је су ми по ста вља ле усло ве, 
био сам за др жао у по слу је ди но те бе, Геа, и то са мо за то јер си за раз ли ку од ве ћи не 
дру гих пра ва глу ми ца! 

По ми сли ла сам да би мо жда ипак ви ше тре ба ло да це ним сва ку при ли ку да се по-
ја вим и да то ни је је ди но што би тре ба ло да про ме ним. На при мер, да упр кос свом 
от по ру, на по кон теч но овла дам ма ђар ским. Иа ко сам до ми ни ра ла пред ло зи ма, бр ка-
ла сам нео д ре ђе не и од ре ђе не чла но ве. На кра ју сам са оп шти ла Ко ви ју да ћу раз ми-
сли ти о ње го вој по ну ди, али да и он раз ми сли о мо јој. Ре као ми је да смо се до го во-
ри ли, ма да ни сам сте кла та кав ути сак. 

Ипак је био у пра ву да је од лу ка да пре ста нем да сни мам пре у ра ње на. То сам осе-
ти ла на сни ма њу пр вог фил ма за Bud bel, у ком су глу ми ли не ки љу ди с ко ји ма сам 
има ла на сту пе на по че ци ма ка ри је ре. Гле да ју ћи у сту ди ју ка ко слат ки Џон Вал тон са-
ти ре нео до љи ву Ка сан дру Вајлд, на па ли ла сам се то ли ко да сам се је два су здр жа ла 
да не уско чим у сни ма ње. Али по што сам у не ком ску пом жен ском ча со пи су на и шла 
на спи сак мен тал них ме ха ни за ма за су зби ја ње стра сти и кре ну ла их при ме њи ва ти, 
не ка ко сам одо ле ла. 

При зна ла сам Ива ну да ми је ма ло фа ли ло да уче ству јем у сни ма њу и као глу ми ца. 
Сма трао је да ако већ осе ћам да мо рам да се вра тим глу ми, то тре ба да учи ним. На по-
ме нуо је да он ни је љу бо мо ран, јер би то би ло ап сурд но. Пи та ла сам га да ли да уло-
жи мо у филм ко ји би био мој ве ли ки co me back у дво стру кој уло зи. Ду го ме је по сма трао.

– Иа ко си ле па и по жељ на, мо жда су по ро ђај и до тра ја лост им план та та ипак учи-
ни ли сво је – ре као ми је на кра ју. – Из гле даш ста ри је, и не знам да ли ћеш ви ше ика да 
мо ћи да глу миш клин ку.

Ко ли ко год био искрен, од го вор ме по го дио. Од лу чи ла сам да се ипак не вра тим 
глу ми, бар не пре но што по но во ста вим си ли ко не и та ко до би јем на са мо по у зда њу. 
Ка ко ви ше не бих има ла ис ку ше ња, за мо ли ла сам Ива на да он пре у зме Bud bel и да ми 
пре пу сти вас пи та ва ње Кри сти не. Ио на ко ме је бри ну ло што ћер ки ца че сто и до слов-
но тра жи од Ива на да је во ли ви ше не го ме не. Али ка да је по че ла да ви ше би ва са мном 
не го са оцем, то ју је по тре са ло и те ра ло у плач. Ка ко још увек не би раз у ме ла чи ме 
јој се ма ма не ка да ба ви ла, тру ди ла сам се да се што ви ше дру жим с нор мал ним све том, 
оним су се ди ма ко је ни је за ни ма ло што сам не ка да би ла пор но-глу ми ца. Ма ле ној сам 
при зна ла да је та та ви ше во ли од ме не и да је бо ља од ме не и у ра зним дру гим ства ри-
ма. Али тек кад сам јој до пу сти ла да ко ри сти мој на кит, ко ји јој је био огро ман, сте кла 
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је по ве ре ње у ме не. Ме ђу тим, и кад је све би ло у ре ду, зна ла сам да ћу кад-тад мо ра ти 
да јој при знам чи ме сам се ба ви ла и пла ши ла сам се ње не ре ак ци је. То ме је бри ну ло, 
али те ши ла ме Ива но ва по др шка.

Кад сам га пи та ла чи ме сам за слу жи ла да бу де са мном, ре као ми је да ја пре ма 
ње му ни сам кон фликт на и да га фи зич ки под се ћам на по кој ну мај ку, ко ју је обо жа вао 
и ко ја је из вр ши ла са мо у би ство. До дао је да ако већ он не ма мај ку, тре ба ло би да ја 
сво ју на зо вем и да се из ми ри мо ако је то мо гу ће. 

По слу ша ла сам га. Али кад сам на зва ла број ро ди те ља и за чу ла мај чин глас, има ла 
сам сна ге тек да спу стим слу ша ли цу. Пред о се ти ла сам да је то по след њи пут да је чу јем.

От ка ко је Иван пре у зео фир му, Bud bel је бо ље по сло вао. Ни су то би ли не ки екс тра 
ус пе си, али би ло је из ве сних при хо да. Са ве то ва ла сам Ива на да на зо ве Ко ви ја, јер сам 
ми сли ла да је мо жда до шло вре ме да га под се ти мо на мо ју ини ци ја ти ву за са рад њу 
на ших фир ми. 

Иван ме је об ра до вао пре нев ши ми да је Ко ви, кад су се чу ли, ре као да ме је ми слио 
на зва ти да ми пред ло жи за јед нич ки про је кат. Ка да је схва тио да је Иван пре у зео Bud-
bel, њих дво ји ца су се до го во ри ли да за јед но ру ча ју.

Тог да на сам не стр пљи во че ка ла да се муж вра ти ку ћи. Чим је до шао, ре као је да 
има мо за ни мљи ву по ну ду, али ни је из гле дао на ро чи то рас по ло жен. При пи са ла сам 
то ње го вој уо би ча је ној по ку ње но сти. 

Сео је крај ме не на дво сед и ре као ми да је Ко ви до пу нио по сао па ро ди јом де тек-
тив ских и љу бав них фил мо ва и дру гим жан ро ви ма ко ји ма се пре ни је ба вио. Знат но 
је про ши рио ли сту са рад ни ка. За то је озбиљ но раз ми слио о мо јој по ну ди за ко про-
дук ци ју. Кад сам то чу ла, би ла сам по ла ска на и при пи са ла сам се би за слу гу за мо гу ћи 
за јед нич ки про је кат ве ли ког Ко ви ја и Bud bel-а. Али Иван је на ста вио да при ча. 

– У ко про дук ци ји би уче ство ва ли ње гов Pri va te, ми и још јед на про ду цент ска ку ћа. 
До ду ше, по сто ји и услов да ти по но во на сту пиш као глу ми ца – ре као ми је, не гле да-
ју ћи ме у очи. 

– Океј, сем ако Ко ви ми сли да ћу глу ми ти ка кву спо ред ну уло гу. Ако се вра ћам, 
вра ћам се на ве ли ка вра та – ре кла сам од луч но, на го то во теч ном ма ђар ском.

– Ни је у то ме по ен та. Он би ти по ну дио глав ну уло гу и со ли дан хо но рар.
– Па у че му је по ен та? – пи та ла сам по ма ло за чу ђе но. 
Још ви ше ме је за чу ди ло што ме је Иван гле дао ми чу ћи усна ма. По ми сли ла сам да 

их гриц ка, али ми се раз ја сни ло да ми же ли још не што са оп шти ти. Сна жно је удах нуо, 
као да гра би ва здух за на ред не ре чи. Али и да ље је ћу тао. 

Кад се при био уз ме не и чвр сто ме за гр лио, по ми сли ла сам да је по лу део. Тре ну так 
ти ши не и не из ве сно сти на крат ко је пре ки ну ла Кри сти на ко ја је по че ла да у сво јој со-
би хо да у мо јим шти кла ма. Иван то, из гле да, ни је чуо.

– Твој пр ви ре ди тељ, Бо бан, ко нач но је ус пео да на го во ри Ко ви ја на ко про дук ци ју 
– шап нуо ми је. – По ен та је у то ме да би ти би ла глав на глу ми ца фил ма Би зар ни сно ви 
Бе о гра ђан ке. 




