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МО ГУЋ НОСТ ЉУ БА ВИ
Сва ког пу та кад рас ки нем не ку ве зу по ми шљам да се вра тим бив шој же ни. Од јед-

ном ме оп хр ва уве ре ње да је још во лим, да за пра во са мо пре ма њој осе ћам љу бав. 
Спо пад не ме ка ја ње што сам је на пу стио и стид, да: стид што сам сре ћу дру где тра жио, 
што сам зло у по тре био сло бо ду ко ју ми је по да ри ла. А он да уви дим да сам за сле пљен 
сја јем ре чи као што су љу бав, сре ћа, сло бо да, устук нем пред њи хо вом го ле мо шћу и 
го ле мом не до ку чи во шћу. Уко рим се бе због ма ло пре ђа шње па те ти ке и ста нем да раз-
мр су јем не раз мр си во, да се би по ста вљам не бро је на пи та ња о сми слу, искре но сти, 
вер но сти, па се за пу тим њи хо вим кри ву да вим, бес крај ним ста за ма ко је не во де ни куд 
и са мо ме уда ља ва ју од пр во бит не же ље. За то вре ме лик мо је же не ко ји сам у по чет-
ку ви део ја сно као ико ну, по чи ње да бле ди, да би на кра ју не стао иза за ма гље ног 
ста кла мо је не до у ми це. Знам, по треб но је са мо да дла ном обри шем ро су с тог ста кла 
и сли ка ће се из о штри ти. Мо жда не са свим, али до вољ но да из ње мо гу да про чи там 
од го вор. Охра брен иде јом да на да ипак по сто ји, па лим но ву ци га ре ту, на ли вам се би 
још јед ну ча шу ви на, ус пут ста вљам реч на да на ли сту ве ли ких ре чи нео бја шњи вог 
сми сла и тру дим се да не ми слим ни на шта, и ни на ко га, ни на сво ју же ну, ни на по-
след њу љу бав ни цу, пре не го што ис цр пљен одем на спа ва ње.

* * *

Су тра дан, у кан це ла ри ји, при чам Леу ка ко сам про вео те шку ноћ по сле рас ки да с 
де вој ком. Да, увек ка жем де вој ка ма да то, упр кос мом мла да лач ком из гле ду и др жа њу, 
мо жда ни је нај при клад ни је ако се има у ви ду да сам пре шао пе де се ту, а и да да ме с 
ко ји ма сам у ве зи ни су баш у зе ле ном до бу. Имам ћер ку, име јој је Ло ра, ни у сну не 
за ми шљам да спа вам с ње ним вр шња ки ња ма. Ло ра са да има ви ше од два де сет го ди на, 
не мо гу у тре нут ку да ка жем тач но ко ли ко. Ро ђен да ни, го ди шњи це бра ка, смр ти ро ди-
те ља, по чет ка не ке ве зе, го ди шњи це уоп ште, од у век су не ка ко ми мо ме не. Не пам тим 
да ту ме, ни соп стве ном ро ђен да ну не при да јем зна чај. Мо ју же ну је то из лу ђи ва ло. Док 
смо би ли у сло зи, по ку ша ва ла је да ме под се ти та ко што је, ре ци мо уо чи ро ђен да на 
не ког од нас тро је, укра ша ва ла ку ћу, по ми ња ла ро ђен дан ски по клон, ро ђен дан ску тор
ту, из ла зак за ро ђен дан. Ка сни је, кад се опро ба ва ла у сва ђи, ви ка ла је да сам мон струм, 
да не пам тим чак ни ро ђен дан на шег де те та. Јед ном, ми слио сам та да, јед ном ћу је 
из не на ди ти, а из не на ди ћу и се бе: за њен ро ђен дан по ја ви ћу се с бу ке том бе лих ка ла, 
ко је та ко фи но при ста ју уз њу и уз ње но име – Бланш! – и, пот кре пљен сим бо ли ком бе-
лог, за мо ли ћу је за опро штај. По ми ри ће мо се. Сце на ће ли чи ти на не ку сце ну из фил ма 
са срећ ним кра јем, јер ка ко бих дру га чи је по ка зао ко ли ко је Оскар Вајлд у пра ву кад 
ка же да жи вот ими ти ра умет ност мно го ви ше не го што умет ност ими ти ра жи вот?
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Све то про ла зи ми кроз гла ву док ко ле ги украт ко пре при ча вам свр ше так сво је 
по след ње љу бав не ве зе. Лео је вр ло млад. При чам му за то што ми слим да од ме не 
мо же да на у чи што шта о жи во ту, а и о по слу, ве ро ват но, ма да о по слу не раз го ва ра мо. 
Же лим да уне сем и ма ло жи во сти у на шу без лич ну кан це ла ри ју др жав них чи нов ни ка. 
Али, иа ко Лео љу ба зно по ди же по глед с до си јеа на ко јем ра ди, окре ће гла ву ка ме ни 
и за др жа ва је у том по ло жа ју док го во рим, не мам ути сак да ме слу ша, ни ти да га мо ја 
при ча за ни ма. Ни шта не ко мен та ри ше, сâм ни о че му не про го ва ра. Да не ма мо јих 
мо но ло га, у на шој кан це ла ри ји вла да ла би гроб на ти ши на.

Пи тао сам се, не јед ном, ка кав је Ле ов при ват ни жи вот, има ли де вој ку? Ро ди те ље? 
При ја те ље? Кад до тих пи та ња до ђем, ма ло се штрец нем од ве ли чи не ре чи при ја тељ 
и, да не бих и на по слу лу тао ла ви рин ти ма ре чи та јан стве ног зна че ња, бр же-бо ље 
за ми слим Леа ка ко се – у фар мер ка ма и му са вој ма ји ци, а не у там ном оде лу и бле шта-
во бе лој ко шу љи, у че му га сва ко днев но гле дам у кан це ла ри ји – над ви ку је с дру га ри-
ма у не ком буч ном ка фи ћу, ме сту где се, исти на, не мо же че сти то раз го ва ра ти, али где 
се, као и у жи во ту, уз ча шу ви на до би ја пор ци ји ца илу зи је да ни си сам.

Сме шим се и, док се Лео вра ћа свом до си јеу, ви дим ка ко се мој осмех огле да на 
ње го вом глат ко из бри ја ном ли цу. Ве ро ват но му је, мр сим у се би, лак ше да уз осмех 
тр пи мо ју при чу. И ме не. Ти па ко ји у кан це ла ри ји се ди ма ло уко со од ње га и гња ви га 
при чом о мо гућ но сти љу ба ви.

Не про го ва рам ви ше ни ре чи. Лео ћут ке ра ди. За чу јем му глас тек ка да га, по за вр-
шет ку рад ног вре ме на, по здра вим од ла зе ћи из кан це ла ри је. „До су тра“, ка же он чи ло, 
као да то су тра до но си не ку ча ро ли ју ко јој се уна пред ра ду је, а не хр пу до сад них до-
си јеа од ко јих га, чи ни се, ни шта не мо же одво ји ти.

* * *

„А шта фа ли Блан ши?“ Кад сам јед ног ју тра, у кан це ла ри ји, за чуо то пи та ње, у пр ви 
мах по ми слио сам да са њам, а по том да ха лу ци ни рам, да сам по чео да лу дим. За кло њен 
од бе ли ла Ле о ве ко шу ље иза за там ње ног ком пју тер ског екра на, био сам ско ро за дре мао. 
Лео је, као увек, ћу тао и ра дио. Ти ши ну је ре ме ти ло је ди но бру ја ње ком пју те ра, пре ли-
ста ва ње па пи ра или њи хо во ба ца ње у кош. На ши те ле фо ни ни су се огла ша ва ли: обо ји ца 
смо одав но ис кљу чи ли зво но и по де си ли те ле фо не та ко да онај ко по зи ва од мах до би је 
се кре та ри цу са љу ба зном по ру ком да нам се за сва ку ко му ни ка ци ју обра ти имеј лом.

А он да, из не бу ха, тај глас. Гла сно из го во ре но пи та ње ко је ме го ди на ма ти хо му чи. 
За трен, по ми слио сам да се то мој уну тра шњи глас про био на по вр ши ну из мо је под-
све сти... или са ве сти, ни сам имао вре ме на да о то ме на ши ро ко му дру јем: по ди гао сам 
по глед и угле дао Ле о во бе за зле но ли це. Гле дао је пра во у ме не, по гле дом мла дог, али 
ве штог ислед ни ка ко јем лаж не мо же про ма ћи. Бр зо сам му до ба цио јед но „ни шта“ и, 
по што сам при ме тио ка ко му се обр ве ди жу, као да ка жу да ми је од го вор су ви ше штур, 
хи тро сам до дао: „Ап со лут но ни шта.“ Био сам за до во љан што сам про на шао реч та ко 
све о бу хват ну – ма да, па ра док сал но, не зву чи та ко – ка ква је ни шта. Сва ко евен ту ал но 
пот пи та ње мог мла дог ко ле ге пре ти ло је да га учи ни глу по ра до зна лим и не до ра слим, 
јер сам му тим ни шта за пра во ре као све.
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По сле те крат ко трај не раз ме не, кан це ла ри ју је по но во по кри ла ти ши на.
До кра ја рад ног да на по гла ви су ми се ро ји ла пи та ња: от куд Лео да ме упи та та ко 

не што; за што се за ни ма за Бланш; ка ко то да је из не на да про го во рио? Ни сам мо гао да 
се се тим ни ка да сам му Бланш по ми њао – ка ко је са мо упам тио ње но име! – мо ра да 
сам био стра шно пре те рао у ис по ве сти ма. Ко рио сам се бе што сам Леу пру жио при-
ли ку да дир не у мо ју ико ну. Опро стио сам му до не кле тек кад ми је па ло на па мет да 
је он мо жда упра во оста вио не ку див ну де вој ку с ко јом је ду го био у ве зи, да је по чео 
да уви ђа да мо но то ни ју жи во та мо же мо не ка ко пре ва ри ти про ме ном у ства ри ма љу-
ба ви, или оном што се љу ба вљу на зи ва.

Би ло ка ко би ло, тре ну так ка да ме је Лео упи тао о Блан ши ни је мо гао би ти го ри: 
за по чи њао сам но ву ве зу, а та да, као обич но ка да се но ва страст у ме ни бу ди, ни сам 
раз ми шљао о бив шој же ни. Њен лик ле лу јао је и да ље иза оро ше ног ста кла и, знам, 
ре кох, до вољ но би би ло да се та вар љи ва ко пре на ру ком раз гр не, па да са ње ног ли ца 
про чи там знак пра ве љу ба ви. Али при ли ка за то још је че ка ла свој ред.

* * *

Ка да је, убр зо по том, сти гло Блан ши но пи смо с пред ло гом да се срет не мо, ни тај 
час ни је био иде а лан. Ипак, при ли ку ни сам смео да про пу стим. Бланш ни сам ви део 
око де сет го ди на, она се од мах по сле раз во да пре се ли ла, за јед но с Ло ром, у Ор ле ан, 
у ку ћу сво јих ро ди те ља. Ја сам остао у Па ри зу. О, ни је то не ка раз да љи на, про сто ни-
смо би ли спрем ни за по нов ни су срет. На ша је ди на ве за би ла је Ло ра, ко ју пр во го ди-
на ма ни сам ви део, а он да, по што је до шла у Па риз да сту ди ра, срео сам је ви ше пу та. 
Ло ри на фи зич ка слич ност с мај ком – иста гип ка фи гу ра, ке сте ња ста ко са и не ствар но 
пла ве очи – ди ра ла ме је ви ше не го што сам се би смео да при знам. О Блан ши ни је 
го во ри ла, а кад бих је за њу упи тао, обич но је од го ва ра ла са мо: „До бро је.“ Не ко ли ко 
пу та по ме ну ла је не ког Ја на, као „про шлог ви кен да ру ча ла сам с ма мом и Ја ном“, али 
сам ја про пу стио да је упи там да ли је он Блан шин или њен деч ко. Кад сам је по след њи 
пут ви део, у ка фи ћу на дну ули це у ко јој ста ну јем, Ло ра је ре кла: „Уда јем се иду ће су-
бо те, тре ба то да знаш, али на вен ча ње ни си по зван.“ Схва тио сам да је то би ло због 
Бланш. Са гнуо сам гла ву и тек та да за па зио Ло рин сто мак. Оно ли ко ко ли ко сам пре ко 
иви це сто ла мо гао да на зрем, чи ни ло ми се да је за пу пео. Прет по ста вљам да је би ла 
труд на и да је кроз не ко ли ко ме се ци ро ди ла де те. Би ло је то пре три-че ти ри го ди не.

Са да је сти гло Блан ши но пи смо. Еле гант ним ру ко пи сом ја вља ла је: „Би ћу у Па ри зу 
иду ћег ви кен да. Во ле ла бих да се ви ди мо.“

Тог ви кен да тре ба ло је с но вом љу бав ни цом да идем на се ло. Наш од нос био је у 
успо ну, све сло бод но вре ме про во дио сам са њом, чак сам по ми шљао да сам по чео 
да је во лим, ма шта реч во ле ти зна чи ла. Блан ши но пи смо пак тре нут но је уз др ма ло 
мој за нос. Та, пи са ла ми је она ко ја је, при зна дох се би у оду ше вље њу, за у зе ла све мо је 
ср це, же на мог жи во та, оте ло тво ре ње са вр ше не же не... Ко зна ко ли ко бих још ср це-
па ра ју ћих фра за по те гао да ни сам за чуо зво но на вра ти ма. Са крио сам пи смо и отво-
рио љу бав ни ци. Са мо што је пре шла праг, за гр лио сам је и шап нуо: „Ду шо, ићи ће мо 
дру ги пут на се ло. Овог ви кен да вре ме би све по ква ри ло. Ки ша ће па да ти.“
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Ту вре мен ску прог но зу из го во рио сам на па мет, би ло је то пр во че га сам се се тио. 
Али, по ка за ло се да сам био у пра ву. Ма кар у то ме, не бо је би ло на мо јој стра ни.

* * *

На шли смо се у хо лу хо те ла у ко јем је од се ла. Сти гао сам пр ви. Про на шао сам је дан 
тих ку так на ме штен као по се бан са лон, сео у фо те љу и гле дао не тре ми це ка ре цеп-
ци ји ми сле ћи да ће Бланш отуд на и ћи. Но, она је ве ро ват но до шла лиф том ко ји ми је 
био иза ле ђа. Осе тио сам њен ми рис, освр нуо сам се. Бланш је над мо јом гла вом бли-
ста ла као зо ра. Устао сам да је по здра вим и тек та да сам при ме тио да за ру ку др жи 
де те. Тре ну так ка сни је сме сти ла се с де те том на ка на бе на спрам ме не. Де чак, упа ра ђен 
као за сли ка ње, по чео је да се вр по љи и она га је опо ме ну ла да се сми ри.

Јед но вре ме се де ли смо ћут ке. Уо чио сам да је са чу ва ла ли ни ју и да јој уске пан та-
ло не и блу за, ка кве још ваљ да са мо же не ње не гра ђе у тим го ди на ма мо гу да но се, 
од лич но при ста ју. За па зио сам и да је ко су офар ба ла у пла во, ве ро ват но је та ко по-
кри ва ла се де. На ли цу, са тек где ко јим зна ком ве ње ња, ти трао јој је онај не ви ни сме шак 
ко ји ме је, се тих се, осво јио још у гим на зи ји. За у век, по ми слих раз не жен, ка да је Бланш 
ре кла: „Мар тин је не ста шан, али је див но де те.“ Глас јој је, као увек, био мек, то пао.

По гле дао сам де ча ка ко ји је, за ва љен у углу ка на беа, мла та рао но жи ца ма. Ли це, 
ан ђе о ски ле по, уо кви ре но сме ђим ко вр џа ма, би ло му је оза ре но. Он је, из гле да, у сва-
кој при ли ци про на ла зио на чин да се за ба ви.

„Су тра му је ро ђен дан. Пу ни три го ди не.“
На по мен ро ђен да на, по ско чио сам. Ни сам ли не коћ са ња рио ка ко Бланш, за њен 

ро ђен дан, мо лим за опро штај с бу ке том бе лих ка ла? Ни је ва жно што по вод ни је био 
њен, већ ро ђен дан тог вра го ла стог клин ца, на ме ра вао сам да сме ста из ју рим на ули-
цу и ку пим јој у обли жњој цве ћа ри бу кет цве ћа. Та ман сам хтео да се из го во рим пре-
пар ки ра ва њем ау та, кад сам спа зио ка ко де чак кли зи с ка на беа и за вла чи се под сто.

„Ни сам знао за ро ђен дан...“, по чео сам не си гур но.
Бланш је уста ла, са гну ла се под сто, до хва ти ла де те за ру ку и из ву кла га на по ље. 

„Уло ви ла сам те“, ре кла му је ве се ло, „а сад се сми ри.“
Де чак је по но во био на ка на беу, а она је при ву кла јед ну сто ли цу тик до мо је фо те-

ље и се ла. Њен пар фем го ли цао ми је но здр ве док ми је бла го, по лу ша па том го во ри-
ла: „Ни је ва жно за ро ђен дан. Ни си ни мо гао да знаш. А ни кад ро ђен да ни ма ни си ни 
при да вао ва жност...“

Ако ми је ба рем то опро сти ла, по ми слих, на ко њу сам.
А он да је Бланш ре кла: „Мар ти ну сам обе ћа ла да ћу га за ро ђен дан од ве сти у Ди-

зни ленд и хте ла сам да му пред ста вим те бе. До вољ но је већ ве ли ки да упо зна де ду, 
да схва ти да му Јан ни је пра ви де да.“

Баш у том тре нут ку при ме тио сам у дну Блан ши не бра де оде бља лу, по ду жу, бе лу 
дла ку. Као да је не ко сна жно уда рио би чем пре ко све ти ње, у ме ни се про бу дио бунт. 
На врх је зи ка би ло ми је да јој при го во рим да се за пу сти ла, али сам се уз др жао. Шта 
ме се ти че?! Њен из глед – ње на ствар! Па, ипак, ти че ме се: кад је мо гла да пу сти ту 
дла ку да из ра сте, ко зна шта је још мо гла се би да до пу сти? А и ме не је пу сти ла да одем! 
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Сад по ми ње ту не ког Ја на, али за што ње му ни је под мет ну ла под нос ту дла чур ду... Или 
је сте, а он не ма ри? Али, ја ма рим! Сме та ми, сме та ми, сме та ми, по на вљао сам у се би 
као у тран су и, опи јен срџ бом, кре нуо сам ру ком ка Блан ши ном ли цу, да јој дла ку иш-
чу пам.

Она се тр гла: „Шта ти је?“
„Ни шта“, од го во рио сам и по ву као ру ку. Се тив ши се раз го во ра с Ле ом, бр зо сам 

до дао: „Ап со лут но ни шта.“
Бланш је на ста ви ла да при ча о де ча ку, „де те ту на шег де те та“. Го во ри ла је и о жи-

во ту, ваљ да, јер чуо сам не што као „сва ко има свој жи вот“. Ни сам је слу шао. Као хип-
но ти сан пи љио сам у дла ку на ње ној бра ди и се ћао се час нај леп ших, час нај ру жни јих 
тре ну та ка ко је смо за јед но про ве ли.

Де те се огла си ло. Пи шки ло му се.
Бланш је уста ла и, пре не го што је де ча ка узе ла за ру ку и од ве ла га у то а лет, по зва-

ла је с мо бил ног те ле фо на так си. „Во дим га у лут кар ско по зо ри ште“, ре кла је, „же лим 
да стиг не мо на вре ме.“

Вра ти ла се др же ћи чвр сто за ру ку де ча ка ко ји је по ку ша вао да се из ми го љи. На га-
ђао сам да је ис ко ри сти ла од ла зак у то а лет да укло ни ону дла ку, али ни сам мо гао 
би ти си гу ран у то јер ми се ви ше ни је при бли жи ла. По здра ви ла ме је у про ла зу, по ка-
зу ју ћи ка вра ти ма хо те ла: „Так си је сти гао.“

Остао сам као па ра ли сан, с ру ком по диг ну том за по здрав и не ким јад ним, квазиcool, 
ква зи мла да лач ким „ci ao-ci ao“ на усна ма. За тим сам жур но кре нуо ка из ла зу хо те ла.

Ни сам их су сти гао. Док сам се бо рио с глу пим ро ти ра ју ћим вра ти ма, Бланш и де чак 
већ су се сме сти ли у так си, пар ки ран пред ула зом у хо тел. Па да ла је ки ша.

Стр чао сам низ кли за ве сте пе ни ке, при шао ау то мо би лу ко ји се спре мао да кре не, 
али уну тра се ни шта ни је ви де ло: про зо ри су би ли за ма гље ни. Све јед но сам ста јао код 
зад њих вра та так си ја. Он да се то до го ди ло: ви део сам Блан ши ну ру ку ка ко фи ним по-
кре ти ма, баш као да ски да вео, ла га но бри ше про зор ско ста кло. Пре по знао сам си ту-
а ци ју. За тих не ко ли ко тре ну та ка док сам не стр пљи во иш че ки вао да ми се њен лик 
по но во при ка же, све сам јој опро стио, и тог та мо не ког Ја на, и дла ку, и што је до пу-
сти ла да одем од ње.

Так си је кре тао. Спре мао сам се да по тр чим за њим и ур лам на ки ши да је во лим, 
ка да се у ста кле ном ме да љо ну ко ји је не жна Блан ши на ру ка отр гла од из ма гли це, по-
ја ви ло ма ло ли це уо кви ре но ко вр џа ма. Де чак се кре ве љио.

И ни је пре стао да се кре ве љи све док сам по гле дом мо гао да пра тим ка ко так си 
мо кром ули цом од но си ту сли ку.




