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НАЈБОЉА. КРАЈ ПРИЧЕ.

Мој по зна ник пи сац био је оп сед нут ли ком Ме ри лин Мон ро. По ми њао ми је ка ко 
је не ка да дав но, за ми шљао ту нај при влач ни ју же ну са ви ше пре зи ме на. У оно до ба, 
са њао је да је спо ји са Џој со вим Улик сом. Из ми шљао је фан та стич не при по вед не сто-
ри је, ко је су се, по том, на шле у ње го вој књи зи. Та ко смо се и упо зна ли. 

По звао ме је у Ра дио Бе о град, где су му тог да на до де љи ва ли не ку пре сти жну на-
гра ду. Био је то по вод да ми по ну ди на чи та ње и сво ју књи гу, с мол бом да је при ка жем 
у не ком књи жев ном ча со пи су.

Сви де ла ми се та ње го ва иде ја-во ди ља: о же ни у не во љи, о ње ним не у спе лим бра-
ко ви ма, о љу ба ви(ма) с пи сцем Ар ту ром Ми ле ром, игра чем беј збо ла (чо век-ме так!), 
по ли ти ча ри ма ко ји су јој што шта обе ћа ва ли (?)... Ни сам мо гла а да не по ми слим да је 
она би ла не ка ко ода бра на, да би јој се ка сни је жи вот ис пу нио на вод ним сми слом, а 
за вр шио нај коб ни јим зна че њем.

„Њен жи вот је са мо на фил му био сан“ – до шап нуо ми је пи сац, у мо мен ту ка да је 
од ла зио ка по сто љу да при ми на гра ду. 

По ми слих да је пот пу но раз от кри ва ње не чи јих ту ђих тај ни и бо ла, што се че сто 
про вла чи као вр ло сми шље на так ти ка у књи жев но сти, у овом слу ча ју би ло без те пот-
по ре. Аутор ове књи ге лич но је ве о ма по ву чен, ма да уоча ва ко рист од обе ло да њи ва ња 
не ких чи ње ни ца и до га ђа ја из ту ђих жи во та.

Е, ту смо се на шли, по ме ну ти пи сац и мо ја спи са тељ ска, а и ње го ва на ив ност, у 
чуд ној сим би о зи, бу ду ћи да смо је ди не осо бе ко ји ма се истин ски у тек сту обра ћа мо 
– он у сво јој књи зи, ја у овој при чи – ми са ми. 

Ре као ми је: „Њен жи вот је са мо на фил му био сан.“ 
„Ка ко да не“, уз вра тих: „На ја ви би хо ли вуд ска це лу ло ид на тра ка бе ле жи ла са мо 

тре нут ке ње не уса мље но сти.“ 
Јед не су бот ње но ћи, бе ше то у ле то хи ља ду де вет сто ше зде сет и дру ге го ди не, 

Ме ри лин од лу чу је да жи вот за њу ви ше не ма сми сла. На кра ју ње ног жи вот ног фил-
ма, у тек на вр ше ној три де сет ше стој го ди ни жи во та, на во де да су у хо тел ској со би 
(ако је то оди ста би ла хо тел ска или мо жда ње на спа ва ћа со ба?) про на шли: ку ти је са 
пи лу ла ма за спа ва ње (раз ба ца не по ноћ ном сто чи ћу), ис пу ште ну те ле фон ску слу ша-
ли цу у ње ној ру ци с на ме ром да не ко га по зо ве у по моћ(?)... и ко зна шта су још про-
на шли, а бо га ми и са чу ва ли од јав но сти. 

Ка ква ли је смрт?, пи та ла сам се. Ка кав ли је осе ћај кад се уми ре? Зар ни ко ви ше, 
по бо гу, не ко ри сти бар би ту ра те ка ко би нам об ја снио о че му се ту за пра во ра ди? За-
што је Ме ри лин из вр ши ла (са мо)уби ство?
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Био је мрак! Оста ло зна те и са ми да до ку чи те. Око де сет уве че, у хо лу хо те ла (или 
на при јав ни ци ње не ви ле?) обич но не ма го сти ју; чо век из обез бе ђе ња кри шом пра-
ти утак ми цу NBA ли ге са ма ју шног те ле ви зиј ског апа ра та, или нај че шће дре ма. А то 
нас већ уво ди у филм no ar. Ат мос фе ра је би ла са вр ше на за са мо(уби ство), а то је у 
овој при чи и нај мрач ни је. 

Ка жу да је исти на чуд ни ја од фик ци је. Све што је у фил мо ва ним сто ри ја ма чуд но-
ва то, по ти че од ова кве – ка ква год да је – ствар но сти, та ко да нам ни шта ви ше не мо же 
би ти чуд но. 

„Оно што нај ви ше це ним у твом ра ду је тво је по и гра ва ње с ап сур дом“ – ни сам 
про пу сти ла да ка жем пи сцу с већ уру че ном на гра дом Ра дио Бе о гра да у ру ци. „Хај де, 
при чај ми о Ме ри лин, пре тва ра ла сам се ма да ме је та исти на о њој оди ста по га ђа ла...“ 

Би ла сам скло на да ово ње го во де ло при пи шем ње го вом бе ке тов ском по и ма њу 
ствар но сти. 

„Шта ли ту, у тво јој књи зи о Ме ри лин, за бо га ра ди тај Џој сов Уликс?“ 
„Ах, Ме ри лин,“ на сме ши ми се он зна чај но. „Све је у кре та њу уна траг, обр та њу 

ни за узро ка и по сле ди ца.“ 
„Зна чи ли то да Ме ри лин кин крај ни си с на ме ром учи нио срећ ним да би ова књи-

га лак ше до пр ла до чи та о ца?“ – на ва љи ва ла сам с пи та њи ма. 
„Ни слу чај но! Мно го је ис пла ти ви је на пра ви ти сре ћан крај у књи зи за тзв. јед но-

крат ну упо тре бу.“ – био је из ри чит.
Ис па ло је та ко, да се рет ко ко освр нуо на ову пи шче ву књи гу. Књи жев ни кри ти ча-

ри су се ба ви ли се ри о зни јим тек сто ви ма. Био је то крај де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка; рат не те ме су ов де би ле нај це ње ни је не са мо од из да ва ча, већ и од чи та лач ке 
пу бли ке за до је не мр жњом, ра том и све му што он до но си. По го ђе на пи шче вом не ла-
го дом, за тво ри ла сам ову књи гу и од ма кла је од се бе да се ма ло од ње не ко вре ме 
од мо рим. 

Ипак, мо ја на ме ра да про чи там ову књи гу ни је се ис цр пљи ва ла. А он да се де си ло 
да две хи ља де и не ке го ди не, овај пи сац по ста не ла у ре ат пре сти жне књи жев не на-
гра де. 

О, да! Ре кох се би: са мо ти ле по пи ши и ћу ти и ни ко те не ће при ме ти ти! А ти бра те 
пи шче, на пи сах му, при па даш ли не ком брат ству ода бра них? А он ме ни: се стро спи-
са те љи це, да ли ћеш се и ти ис пе ти до ви си на не ког удру же ња са мо да би ов де, би ла 
ме ђу оним ода бра ним? 

Ако је и из ра до зна ло сти, тре ба про ба ти. Хај де, хај де! Го во ри ла сам се би. На по-
сао! Оп се си ју Ме ри лин ки ном смр ћу тре ба чи ње ни ца ма пот кре пи ти.

Бе ше то де сет ча со ва уве че, по ме ну те хи ља ду де вет сто ше зде сет и дру ге го ди не, 
кад је Ме ри лин ки на ку ће па зи тељ ка при ми ла по зив од Пи те ра Ло фор да. Се ћа те се? 
Чи ји ли зет он то бе ше? Она му од го ва ра да је Ме ри лин у до бром ста њу. Ка сни је, те 
исте ве че ри, ку ће па зи тељ ка стал но об и гра ва око ње не со бе. Све тло ис под вра та чи ни 
јој се као по у здан знак да не тре ба да је оме та.

Око по ла је да на ест, те исте ве че ри, Ме ри лин кин ме на џер Ар тур Џеј кобс, ужур-
ба но на пу шта кон церт ну дво ра ну у Хо ли ву ду, до знав ши да се она пре до зи ра ла. Чим? 
У по ли ци ји је ње на ку ће па зи тељ ка из ја ви ла да је би ла по зва ла у по моћ док то ра 
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Грин со на, Ме ри лин ки ног пси хи ја тра. А на да ље, све се од ви ја као на филм ском плат-
ну: док тор сти же у тр ку и по ку ша ва да про би је ула зна вра та Ме ри лин ки не спа ва ће 
со бе. Не успе ва. Раз ја рен, он раз би ја ста кла на вра ти ма, а по том, про ве ра ва њен пулс. 
Жур но по зи ва ко ла хит не по мо ћи. Ме ђу тим, би ло је ка сно за то. Осим по ме ну тог 
раз ло га за смрт Ме ри лин ке, на ве де ног у из ве шта ју над ле жних слу жби, ре зул та ти ње не 
смр ти ни ка да ни су јав но об ја вље ни. Ште та је што ни је мо гла да нам ис при ча шта се 
све ту до го ди ло. Да ис при ча? Ко ме? Фикс иде ја, у гла ви пи сца, а и мо јој, бе ше оли ста ла. 
Све до оног да на, ка да смо се сре ли у Ра дио Бе о гра ду. 

По том, у чуд ном сле ду ка сни јих до га ђа ја, оба зри ви пи сац по ме ну те књи ге, по ста де 
ла у ре ат пре сти жне на гра де. Зна те већ: њу до де љу је... Да не ду жим: пи сац ми по ста де 
књи жев ни ју нак.

„О, ле по би би ло“, оза рио се кад сам му че сти та ла на на гра ди.
„Ле по би би ло кад би смо нас дво је куц ка ли по та ста ту ри у че ти ри ру ке! Ми слиш 

ли да скло пи мо ову књи гу у ро ман чић?“ – пред ло жих му.
„Што да не?“, ре као ми је. „Са мо, мо ра ћеш са ма. Сна ћи ћеш се ти, са мо не на пу-

штај на ду у до де лу књи жев них на гра да. Оне са ме по се би до ла зе.“
О, ка ко да не! По ми слих. То схва ти ско ро сва ка спи са те љи ца – пре или ка сни је. 
Не же ле ћи да се фил мо ва на при ча Ме ри лин ки ног кра ја не ким чу дом на но во поч не 

да од мо та ва, от кри ћу вам да је ла у ре ат ове на гра де, још од хи ља ду де вет сто де ве де-
сет и не ке го ди не, у по тра зи за Ме ри лин ки ним днев ни ком. Јед ном обич ном све ском, 
у ко ју је сит ним ру ко пи сом упи си ва ла сво је не са ни це уко ри че не у јар ко цр ве не бо је. 

Не ста ла је.
Ако вам се не до па да са ма по ми сао да је ово крај при че о на вод но фил мо ва ном 

жи во ту Ме ри лин Мон ро, учи ни те оно што је тре ба ло да вам на по чет ку са оп штим: 
при хва ти те да је све ово на пи са но, део мо је, за пра во, ла у ре а то ве, или ви ше не знам 
чи је из ми шљо ти не.




