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А ДА И НЕ ГОВОРИМО О ТИМ ЖЕНАМА
На по љу је би ло све те гет-цр но. Смр ка ва ло се. Свра ти ла је у тај ноћ ни клуб из ко јег се, 

у про ла зу чуо до бар блуз. Ма ње из же ље да чу је блуз, а мно го ви ше у на ме ри да про-
ве ри соп стве ну при чу о Ме ри лин М. Не ко, чу ла је, из ве че ри у ве че ов де о М. М. при-
по ве да. Хм, по ми сли ла је: ни је ло ше што сам при чу Ма ло ноћ не му зи ке већ об ја ви ла.

Ко нач но, за чу ла је соп стве ну при чу О Ме ри лин! Ис при ча ну ужи во. Ни је мо гла да 
ве ру је да је све то ли ко слич но оно ме што је у при чи на пи са ла. Ни ти да се рол на фил-
мо ва не при че о Ме ри лин ки ном кра ју не ким чу дом на но во од мо та ва. У том ма лом џез 
клу бу на Вра ча ру, не ко дру ги је тој при чи до да вао са свим но ви крај.

- Да ли ствар но ве ру је те у Ме ри лин ки ну смрт? 
Ре кав ши то, де жме ка сти фил ма џи ја окре ну се го шћи по ред шан ка. Био је он је дан од 

че стих по се ти ла ца овог клу ба. По зна ју га два де се так го ди на, нео би чан је то чо век. Ду го 
је про у ча вао же не. Сни мао их, во лео, за бо ра вљао. Би ло је фил мо ва, би ло је и же на. 

- Али же не, оне као Ме ри лин, не ра ђа ју се но ве сва ког да на. Она ле па два де се то-
го ди шња пла ву ша ко ју гле дам као на фил му, про ла зи хо ли вуд ским бу ле ва ром, као и 
овог тре на. У мо јим ми сли ма је Ме ри лин ки на пла ва ко са, њен увек блу де ћи по глед 
ко ји си ја бес крај ном без бри жно шћу, по глед као ла сер ски зрак... уби та чан! Зар ни је 
би ла пре ле па? А ка сни је, кад су је го ди не су сти гле... кад чу је мо ве сти о њој, сви по ста-
је мо бо ле сно ра до зна ли... Све би да са зна мо шта се у ства ри до го ди ло? У ту при чу 
ни сам по ве ро вао...

Док је го во рио, по сма трао је ли це и ре ак ци ју го шће по ред шан ка. Зна ли су је као 
Бе ти Ђ. 

Реч ју, црн ка са нео бич ним ал том та ко свој стве ним цр но пу тим пе ва чи ца ма са ју га 
Аме ри ке. Ње на слич ност у из во ђе њу не по но вљи вих џез им про ви за ци ја Еле Фиц џе-
ралд би ла је по зна та. Сли ка ко јој се Бе ти ра до вра ћа ла би ла је она, са Бе о град ског џез 
фе сти ва ла по чет ком се дам де се тих го ди на.

- И да ли ми не ко сад мо же ре ћи да та мо ни сам би ла ја, Бе ти Ђ? Се ва ју бли це ви на 
све стра не! Ела, у Бе о гра ду. Што има ве зе с при чом ко ју знам о њој и Ме ри лин. Јер ко 
ми је мо гао при ча ти о М. М. ако не Ела са ма!

По ме ну ла је ди рек то ра хо те ла „Ју го сла ви ја“ и ње гов сму шен глас ка да је Елу уво-
дио у ре сто ран на ве че ру. У ре сто ра ну су сви при ча ли. У ме ђу вре ме ну су утих ну ли. 
Бенд је по чео са из во ђе њем не ке ла ке џез им про ви за ци је. Љу ди су до шли с по зив ни-
ца ма на ве че ру, по ве ли при ја те ље, они сво је при ја те ље, (све пре ко ве зе)... са мо да 
ви де ас, Елу! Шап тао је ди рек тор хо те ла. 

Ор ке стар је за сви рао Ин д муд, Гле на Ми ле ра. За чуо се жен ски во кал ко ји је Елу 
та ко сјај но опо на шао.

Ела је по ско чи ла и при шла ми. Бе ти Ђ. је при ча ла у за но су. 
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- Ни је мо гла да ве ру је да ће у јед ној ма лој зе мљи иза ај рон керт’н би ти у при ли ци 
да чу је џез пе ва чи цу са та квим ра спо ном гла са, та кве рас ко шне по ја ве. Леј ди ни је 
оти шла на спа ва ње; оста ла је са на ма у ре сто ра ну за ба вља ју ћи се уз му зи ку хо тел ског 
бен да до ра не зо ре. И зна те ли шта ми је на кра ју ре кла? Ако до ђеш у Аме ри ку, усво-
ји ћу те. То је при ча о при ја тељ ству ко је рет ко по сто ји из ме ђу нас умет ни ка, зар не?

-  При чу зна мо. Огла сио се фил ма џи ја. А ка кве то све има ве зе с упо ко је ном Ме ри лин?
Ни је то из ми шље на при ча да је, до го во ром Ме ри лин са вла сни ком „Мо кам ба“, Ела 

за по че ла сво ју бли ста ву ка ри је ру. По мо гла јој је Ме ри лин. 
Ели ни су до зво ли ли да на сту па у клу бу „Мо кам бо“ у Ка ли фор ни ји. Би ла је црн пу-

ра ста, зар не? У то вре ме, то је би ла пре пре ка за ње не на сту пе у по зна тим клу бо ви ма 
Аме ри ке. Же ле ла је да по ста не за па же на од ма го ва му зич ке ин ду стри је и ме ди ја.

На сту пом у клу бу на оба ли Па ци фи ка оства ри ла је свој Ка ли фор ни ја дрим. О то ме 
су доц ни је пе ву ши ли Ма мас енд Па пас. До ду ше, у хи пи ва ри јан ти. 

Ме ри лин је пет ве че ри за ре дом се де ла у пр вом ре ду до би не. Све вре ме се ни је 
ми ца ла. Но ви на ри су то је два до че ка ли: се ва ли су бли це ви, пе ну шао се шам па њац, 
сни ма ли су Ме ри лин и слу ша ли Елу. А клуб? Зна се. Вла сник је по пра ви лу до био нај-
ве ћи део ко ла ча, на ро чи то од про да је VIP ула зни ца. Остао је за бе ле жен Елин во кал у 
де лу рол не фил мо ва ног за пи са о М. М.

I owe Ma rilyn Mon roe a real debt. It was be ca u se of her that I played the Mo cam bo, a very 
po pu lar nightclub in the ’50s. She per so nally cal led the ow ner of the Mo ca ma bo, and told him 
she wan ted me bo o ked im me di a tely, and if he wo uld do it, she wo uld ta ke a front ta ble every 
night. She told him – and it was true, due to Ma rilyn’s su per star sta tus – that the press wo uld go 
wild. The ow ner said yes, and Ma rilyn was the re, front ta ble, every night. The press went overboard. 
Af ter that, I ne ver had to play a small jazz club again. She was an unu sual wo man – a lit tle ahead 
of her ti mes. And she didn’t know it.

Му зи ка у по мр чи ни ба ра на Вра ча ру би ла је ти ха. Он да је са свим утих ну ла. Обич на 
при ча из нео бич ног жи во та Ме ри лин Мон ро, би ла је на тре ну так пре ки ну та. И пре 
не го што су се по се ти о ци ба ра на Вра ча ру са бра ли, фил ма џи ја их је сво јом при чом 
увео у по нов ни су срет са М. М. 

- Зна те, мно ги у Аме ри ци, док сам та мо бо ра вио, не го до ва ли су што се чи та ва ха ла-
бу ка о ње ној смр ти по те же по но ви на ма и те ле ви зи ји то ли ко ду го на кон тог тра гич ног 
до га ђа ја! За што је не пу сте да по чи ва у ми ру? Че сто сам о то ме раз ми шљао. Ис по ста-
ви ло се да ме ни је из не на ди ла ње на смрт, већ ње на же ља за дру га чи јим жи во том. 
Мно го го ди на на кон ње не смр ти, че сто сам је сре тао у јед ном ба ру у Ка ли фор ни ји. 
Слу чај на по ду дар ност – што да не? Ме ђу тим, ка ко об ја сни ти ка да се ова ква по ду дар-
ност по но ви де се так и ви ше пу та? 

У ком сте то фил му гле да ли? Не ко се на кра ју ба ра др зну да га упи та. Ти то мо жда 
не ћеш раз у ме ти. Об у зе ла га је дрх та ви ца док је го во рио. 

Би ла је не де ља у Ка ли фор ни ји, бар по лу пра зан. Цр ни џез му зи ча ри сви ра ли су 
блуз. Ми рис пар фе ма пре ки нуо је ње го во лу та ње по гле дом по ба ру. За шан ком, ту 
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по крај ње га, се де ла је М. М. Би ла је ста ри ја, али до те ра на. Ко са јој је би ла цр вен ка сто-
сме ђа, не као пре, буј но-пла ва. Ни је се по ме рао, јер ни је био си гу ран да ли је то ха лу-
ци на ци ја иза зва на ви шком Џек Дeнијелс-а или зву ци ма џе за? Вре ме шна филм ска ди ва, 
за ко јом је фил ма џи ја упор но тра гао, на да ју ћи се ни сам не зна ју ћи че му, би ла је ту. 
Тик уз ње га. Се ћа се ње ног не по но вљи вог по кре та ко сом, мла да лач ког и са вр ше ног. 
Ни је мо гао да ве ру је сво јим очи ма:

- Еј љу ди, обра ти се он го сти ма за шан ком, М. М. и ја се у ка ли фор ниј ском ба ру до-
са ђу је мо! Сва ко пи љи у сво ју ча шу. Мо рао сам зна ти да је, са мим тим, раз го вор био 
из ли шан. Уз дах нуо је фил ма џи ја. Бо же, ка ко сам са мо та да био при пит! Ње них се дам 
ве за, мо јих два бра ка. По сле два бур бо на, по чео сам да се осе ћам срећ ним. Же на ње-
ног ко ва, на ова квом ме сту: ни сам ве ро вао где би мо гао да на пра вим спој. У жи во ту 
се сви или го то во сви из ву ку, осим у слу ча ју не до стат ка сре ће, а он да ви ше и не вре ди 
оста ти на зе мљи.

Низ го ди на је оче ки вао оства ре ње сво је фан та зи је: да сни ми филм са Ме ри лин у 
глав ној уло зи. А са да, као бу но ван по сле сна, по тра жио је по гле дом ону же ну ко је ви-
ше ни је би ло. Се тио се тре зан, да је на ње ном гро бу у ме мо ри јал ном пар ку Ве ствуд 
Ви лиџ, имао укљу чен вок мен.

- Баш ка да сам кре нуо на зад, Фил Ко линс ми је пев нуо у ухо: Ја ни ка да у жи во ту 
ни сам ви део леш, ја ни кад у жи во ту ни сам умро. Хм... Мо гућ но сти: Хо ли вуд или гро бље; 
сва ка има сво јих ча ри. Ето за што сам скло ни ји да на гро бље одем оних да на ка да не 
пи јем ни шта дру го осим во де. Де ша ва ми се и то, али не че сто. Опро сти ми, Ме ри лин.

По след њих да на ње но га жи во та, ви ђа ли су М. М. ка ко пре ла зи ули цу хо ли вуд ског 
Сан сет бу ле ва ра но се ћи под ми шком бе лу пла стич ну тор бу; у њој Џој сов ро ман. Уликс 
је био у пи та њу. Цр не и пан та ло не и ма ји ца би ли су у са вр ше ном скла ду с ње ном фи-
гу ром ко ли ко ле пом, то ли ко и по жељ ном. Би ла је раз ве де на, но си ла је там не на о ча ре, 
и би ла је леп ша од Мо на Ли зе. Илу зи ја је не ста ла, по пут од бле ска у огле да лу.

Чо век-фил ма џи ја се део је сам, окре нут ле ђи ма огле да лу, а ствар ност по сма тра чу 
на су прот огле да ла увек је не до ку чи ва.




