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БЛИ ЗУ БАЈ ЛО НО ВЕ ПИ ЈА ЦЕ
(од ло мак из ро ма на)

ДАН КАД ЈЕ РО ЂЕН ЛЕ О НИД ШЕЈ КА
Где чи та тељ ка срет не сво ју ау тор ку, а ау тор ка сво ју ју на ки њу. Са о бра ћај на бу ка 

не оме та уну тра шње раз го во ре, а са вре ме ни ца не угро жа ва про шло сти. Ко ли ко 
смо за слу жи ли а ко ли ко не да нас суд би на на гра ди, и да се ети мо ло ги је ре чи „сре ћа“ 
и „сре сти“ по но во спо је. 

Тај дан, тај 24. април, пре не ко ли ко го ди на, био је во де но про зра чан. Се ћа ње на тај 
дан обе ма је пот пу но не так ну то. 

Са о бра ћај увек у шпи цу. Та не сми ре ност ми да је по лет. То ми увек го во ри да сам 
жив, и да сам бе смр тан.

Је да на ест је са ти, све је већ раз бу ђе но и уи гра но. Оне се тек бу де. Је два.
Еми ли ја у мр клом мра ку од спу ште них ша ло на опи па ва ства ри у со би. Кла вир у 

мра ку ли чи на гро мад ни цр ни ка мен. На вла чи фар мер ке и пр ву ма ји цу ко ју на ђе. Са ра 
му ти хла дан нес. Ме ша ше ћер бр зим по кре ти ма ка ши чи це. Ко ри сти сре бр ну, дво р ску 
ка ши чи цу за де сер те, ма кар јој је та ко ре као отац ко ји тр гу је ан ти кви те ти ма. Ис пи ја 
шо љу нес ка фе на екс. Пред огле да лом оста је не ко ли ко ми ну та. Ста вља руж, там но-
ро зе бо је, Хе ле на Ру бин штајн, је ди на пра ва там но ро зе ни јан са кар ми на ко ју је ика да 
на шла. По том, зе ле на сен ка, „Ри мел“, опет је ди на пра ва – зе ле на – ни јан са. Пу де ром 
у пра ху по кри ва под оч ња ке, ко је увек има. Са ра је пе пе ља сто пла ва, са пла во зе ле ним 
очи ма ко је су као од бо је ног ста кла. Ко са јој је кра ћа, ле жер но ис фе ни ра на. Из ла зи из 
ста на. Еми ли ја има ду гач ку там но сме ђу ко су, ско ро цр ну, ја ке обр ве, умо р не там не 
очи, и блед тен. Све жањ кљу че ва звец ка у ње ним ру ка ма, нер во зно за кљу ча ва бра ву, 
а по том се сту шти низ сте пе ни це. 

Ко ра ча ју гра дом, сва ка сво јим пу та ња ма. Раз ли чи тим ули ца ма и пре чи ца ма, из 
раз ли чи тих пра ва ца.

* * *

Се ма фор на углу Ко лар че ве и Ма ке дон ске. 
Еми ли ја сто ји са стра не од Тр га ка Ма ке дон ској. Са ра је на су прот ње. 
Као и увек, ма са љу ди че ка зе ле но и де лу је као да ће се су да ри ти вој ске. При ме ћу ју 

се у го ми ли. 
Еми ли ја опа жа да је де вој ка до по ла оранж ша ти ра на от по ла пе пе ља сто пла ва, у 

са коу бо је пе ска, са тро фр таљ ка ма и чип ка стом де кол ти ра ном блу зом де ви чан ски 
бе ле бо је. Обе су мла де, из ме ђу два де сет и два де сет пет. 

ГЛАСОВИ

Со фи ја Жив ко вић
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Са ра је по сма тра кроз зе лен ка ста ста кла реј бан ки. Не ве ро ват но под се ћа на... али 
то ни је мо гу ће. Ли ко ви из књи га ко је пи ше мо не по сто је, ипак не по сто је, плод су на ше 
уо бра зи ље, или бар и ако по сто је – сла бе су шан се да ће мо их сре сти не где; за то смо 
ми пи сци, да слу жи мо дру ги ма, да дру ги срет ну на ше ју на ке, а не ми, та ко раз ми шља 
Са ра. Чак и да је све уми шљај, ова де вој ка на се ма фо ру гле да пра во у њу – као да хо ће 
да јој се ја ви, а не по зна ју се. 

Зе ле но све тло се па ли, љу ди по мах ни та ло пре ла зе ули цу. Пре ла зе спо рим ко ра ком. 
Љу ди их де ле на зе бри, док се гле да ју кроз ма су. Еми ли ја за у сти „ћао“ (или „здра во“, 
не ки по здрав, ни је ни ва жно), али од у ста не. Ко је та де вој ка?, пи та ју се обе. Ка ко се зо-
веш?, од је ку је у њи ма, пи та ње на ко је не до би ја ју од го вор. Од ла зе сва ка на сво ју стра ну.

Цео тај дан пре тво рио се у маг но ве ње. 
Еми ли ја пи је тур ску ка фу и по спре ма ку хи њу. Не из ла зи јој из гла ве она де вој ка: 

за што јој се ни је ја ви ла и пра ви ла се као да је по зна је од не кле, или се јед но став но 
пра ви ла да ју је по ме ша ла с не ким? Тре ба ло је. Уо ста лом, ни шта не би сла га ла, та де-
вој ка за и ста де лу је као да се по зна ју од не кле. 

Са ра се пи та о мо јој про стра но сти. Ја ни сам Лон дон, ни сам ни Па риз, ја сам јед на 
ма ла ме тро по ла на Бал ка ну, али сам до вољ но ве ли ки да мо гу да за ма ски рам две осо бе 
да се ви ше ни кад и ниг де не срет ну опет. Бу ле ва ри ма исто ко ли ко и ма лим ули чи ца ма, 
огром ним згра да ма исто ко ли ко и број ним на чич ка ним ма њим, мо гу да их са кри јем 
јед ну од дру ге за сва вре ме на. А љу ди хо да ју, су да ра ју се, жу ре... Увек су пу не ули це 
љу ди, пу ни пре ла зи на се ма фо ри ма. Са ра пи ше чи тав дан. Ни је да не иде, по себ но уз 
блуз му зи ку, ко ја ва ди са др жај из ње и ис пи су је га на оп шир ним стра ни ца ма. Тран-
спо но ва ти се не где дру где, не где где је не по зна та де вој ка бли жа, где по сто ји са мо 
јед на рас кр сни ца и је дан се ма фор, где се ма те ма тич ки тач но мо же про ра чу на ти да ће 
се опет сре сти за си гур но. Она де вој ка има по сту ру же не ко ја је до по ла да ма, от по ла 
ман гуп, та ко и хо да, по ма ло рас кре че них но гу. Не мар но по сма тра љу де на се ма фо ру, 
ис пр ва је и њу по сма тра ла та ко. Ни је но си ла та шну, са мо јој се из џе па фар мер ки на слу-
ћи вао мо бил ни те ле фон, а у јед ној ру ци је но си ла го ми лу кљу че ва. По гле да ла ју је у 
очи, не у о би ча је но ра до зна ло за јед ну про ла зни цу са ули це. За у сти ла је да јој се чак и 
ја ви! Њен по глед ни је био по глед про ла зни це, а опет, про шла је, ни је се окре та ла, 
оти шла је на сво ју стра ну... Да ли би не по зна та де вој ка са се ма фо ра, ко ја за па њу ју ће 
ли чи на ону ко ју је за ми сли ла у при ча ма ко је пи ше и об ја вљу је ме се ци ма, раз у ме ла 
то ње но пи са ње?

* * *

Кроз не ко ли ко да на за бо ра ви ле су јед на на дру гу, јер сва ко дне ви ца је ипак сва ко-
дне ви ца. Де лу зи јом се на зи ва сва ка ви зу ел на, ау ди тив на, ол фак тор на или так тил на 
сен за ци ја ко ја не до пи ре из ре ал но сти, а не ма осно ва да се по ми сли да је ши зо фре на 
ха лу ци на ци ја. Оно је би ла де лу зи ја, очи глед но, та ко су обе раз ми шља ле. Ипак, до бро 
су упам ти ле да је тај дан био 24. април, ро ђен дан Ле о ни да Шеј ке, ко га обе во ле. 

По зни април. Ве чер ње до ба, при јат но све же. Не ке ка фан ске ба ште су чак отво ре-
не. Дво ри шта про цве та ла. Па са жи ожи ве ли. Са ра се ди у со би и пи ше. Еми ли ја ле жи у 
мра ку и кроз гла ву јој се пре пли ћу сли ке: ули ца, са о бра ћај, пре на пор ност, љу ди, ми-
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ли јар де ко ра ка пре ко зе бре, угње та ни ас фалт, опет са о бра ћај, смог, тут ња ње во зи ла, 
ши ри на, чи стац, све тао дан, про ле ће, сва ко дне ви ца. Са о бра ћај ур ла. Тре ште ули це. 
Ре ка љу ди се сли ва и ули ва у дру гу ре ку љу ди. И та ко сва ки дан. 

Са ра је пи са ла чи та вог да на, раз ви ја ла при чу у ра зним сме ро ви ма. Из ми шља ла 
да ље осо би не те де вој ке, до да ва ла на већ по сто је ће, из сво јих об ја вље них при ча... На-
ста ви ла при чу та мо где је ста ла, до да ла на па пи ру још јед ну ње ну осо би ну: не по но вљи-
ва ра до зна лост по гле да. По сле пре мо ра од пи са ња, од лу чи ла је да иза ђе да про ше та.

Еми ли ја ку пу је не ке књи ге у „Пла вом кру гу“. Увек се за др жи у раз го во ру са књи жа-
ри ма. Кроз ста кло књи жа ре, део из ло га где су по ре ђа не књи ге баш о ме ни, бе о град-
ска ли те ра ту ра, ви дим ка ко јој ну де ка фу. Оста ју да се де два, три са та и раз го ва ра ју. 
Књи жар ка кри је псе у до ни ме свих пи са ца ко ји је то за мо ле. Ни Еми ли ји, ко јој ра до 
ку ва ка фе, ни је ода ла ни је дан књи жев ни псе у до ним ко ји зна. Еми ли ја за вр ша ва на бав-
ку књи жев ну (ка ко би ре као Са рин чу кун де да, бе ле жни чар све га и сва че га, кри вац за 
Са ри ну скри бо ма ни ју) и из ла зи из књи жа ре. Ис пред ДКЦ-а ста ја ла је Са ра: не по зна та 
де вој ка са се ма фо ра. Не пре ми шља ју ћи се, Еми ли ја је кре ну ла ка њој. Пре ко се ма фо-
ра опет. Би ло је цр ве но, за бра ње но за пре ла же ње. Ово ни је био тре ну так за по што-
ва ње пра ви ла, пре шла је зе бру у два ко ра ка и сти гла с дру ге стра не Та ков ске. Са ра ју 
је опа зи ла ка ко иде ка њој. По шла јој је у су срет и на сме ја ла се као да баш њу че ка 
ис пред (ни ко га ни је че ка ла, за ста ла је да от ку ца по ру ку на мо бил ном). Еми ли ја је уз-
вра ти ла осмех, оза ре но као до бр ој, ста рој по зна ни ци (из шко ле на при мер) при шла 
јој ис ку сно са „ћао“ и на ста ви ла:

„Ви де ле смо се на пре ла зу пре не ки дан.“
„Да, да. Али по зна та си ми од не кле“, то је зву ча ло као уо би ча је ни кли ше, али у овом 

слу ча ју ни је био.
„И ти ме ни. Ја жи вим у Ма ке дон ској. Мо жда смо ту не где...“
„Да, да, ја жи вим бли зу Бај ло но ве пи ја це“, од го ва ра Са ра. Бај ло но ва, ре кла је Бај-

ло но ва пи ја ца, Еми ли ја не мо же да ве ру је да је чу ла ту реч, а да то ни је из го во ри ла 
ње на ба ка или не ко од ње не ста ри је род би не.

„Еми ли ја“, пру жа јој ру ку, то пло, ср дач но, и сте же. 
„Са ра, дра го ми је“, Са ра уз вра ћа сти сак и по ми шља ка ко је тај сти сак ша ке раз га-

љу ју ће ср да чан с об зи ром на то да се не по зна ју уоп ште.
Еми ли јин ман тил је црн, а ешар па ка ро де зе на. Но си бор до мар тин ке.
„Чу до да те ни сам ви ђа ла по кра ју, ја че сто иза ђем у шет њу до Ду на ва до ле“, ка же Са ра.
„За то се ни смо сре ле, ја не идем ни кад ту да. Увек укруг, по кра ју, али све укруг“, об ја-

шња ва Еми ли ја, вр ло по е тич но. „Хах, чак ми се и оми ље на књи жа ра зо ве ’Пла ви круг’.“
Са ра је у истом драп са коу са се ма фо ра од пре не ко ли ко да на. Но си фар мер ке бо је 

ча ја и ко шу љу са кар не ри ма. 
Пер спек ти ва из ави о на уз то по граф ске бе ле шке: две де вој ке ко ра ча ју по мо јој по-

вр ши ни, ка сни април, по след њи дан апри ла, ја, Бе о град, јед на од нај ста ри јих европ ских 
пре сто ни ца, а нај о мра же ни јих гре шком по ли ти ке и дру гих не и сти ни то сних фак то ра, пун 
под зем них про ла за, не ис тра же них, јед но од по тен ци јал них сре ди шта све та (Ле о нид 
Шеј ка, ро ђен 24. апри ла, та ко је сма трао и осе ћао), тач ка ко му ни ка ци је Ис то ка и За па да, 
ко ра ча ју та ко њих две, Са ра и Еми ли ја, кре ћу се ка ста ром гра ду, не хо да ју ли не ар но 



70

већ ди фу зно, ме ња ју прав це, на ма хо ве де лу је као да се вр те укруг, иа ко на ста вља ју 
да ље, до шле су до Па ши ће вог тр га, пре шле Ну ши ће вом до Ма ке дон ске. 

Еми ли ја са зна је ко је у ства ри она: Де вој ка ко ју ре дов но чи та, а ни је зна ла ка ко из гле-
да. Ау тор ка ко ја не пре ста је да пи ше о Бе о гра ду, ко ја ниг де не об ја вљу је сво је фо то гра-
фи је, би о гра фи је, чак ни пра во име. За то јој ни шта ни је ни зна чи ло ка да је ре кла: „Ја сам 
Са ра.“ Ко ри сти псе у до ним, ко ји књи жар ка „Пла вог кру га“ ни је ода ла ни ка да. Свра ћа у ту 
књи жа ру, али, ето, ваљ да ра ни је ни је би ло вре ме да се срет ну, не го баш са да, на се ма-
фо ру. Не по ја вљу је се у ме ди ји ма. Ам би јент у ком пи ше је увек са лон ски, по ма ло та ман, 
као њен стан, као да пи ше о свом ста ну. Де вој ка за ко ју је не ко ли ко пу та по ми шља ла 
ка ко је то не ко ко њу по зна је из да ле ка па за то та ко не по гре ши во по га ђа де та ље, као 
да пи ше о ње ном жи во ту. Де вој ка ко ја пи ше о Бај ло но вој пи ја ци, при том на зи ва ју ћи је 
увек, ста рин ски, „Бај ло но ва“, а не „Бај ло ни је ва“. 

„Ја у ства ри жи вим у Це тињ ској, угао са Ма ке дон ском, ал’ ми је би ло лак ше да ка-
жем Ма ке дон ска јер је прак тич но Ма ке дон ска, то јест Це тињ ска број 6“, ка же Еми ли ја.

До шле су до Еми ли ји не згра де. Ха у стор ми ри ше на ме млу. Ста кла на вра ти ма згра-
де су за ле пље на изо лир-тра ком. Култ на књи жа ра је би ла бли зу, од мах у под нож ју 
згра де, исти број Це тињ ске. Баш, бли зу. Све де лу је бли зу, нео бја шњи во, и ста ре епо хе 
гра да и зда ња ко јих не ма, Бај ло ни је ва пи ва ра. 

„Имам при чу о твом ула зу! О јед ном ста ну го ре, на 1. спра ту, тек тре ба да иза ђе“, 
ка же Са ра.

„Ја жи вим на 1. спра ту...“
Са ра се на сме је у не ве ри ци. Све и да ла же, див но зву чи, по ми сли она, пот пу но по-

треб на лаж у овом тре нут ку. 
„Свра ти на ка фу?“
Сте пе ни це су уске. Вра та ма сив на. 
Еми ли јин стан.
По ли ца с књи га ма се сру чи ла на под и та ко оста ла. Са ри се до па да то што ви ди, 

сав тај ха ос (је ди но се из ха о са ства ра) и нео кре че ни зи до ви, та пе те, ви со ки пла фо ни. 
Пра ши на са лу сте ра ни је обри са на го ди на ма, за то су та ко ле пи, за то је све тло кад се 
упа ли та ко по себ но сме ђе. Са ри је по зна то све то, из при че ко ју је са ма на пи са ла.

Ку хи ња

На пра ви ла је ка фу, се би вре лу тур ску, Са ри хлад ни нес. Ку хи ња је про стор у ком 
нај ви ше бо ра ви. Њен те рен. Ин ти ма, ин тим ни је од спа ва ће со бе. Ту је ста ри сто од 
тре шњи ног др ве та, сто ли це, по глед на те ра су. Ти шље рај по пу цао. Фар ба згу ље на. Ту 
ви бри ра при су ство по ро ди це ко ја је по ги ну ла у не мач ком бом бар до ва њу Бе о гра да. 
Све је под ре ђе но тој вам пир ској енер ги ји. Не ма до вољ но све тла ниг де у ста ну. Уски су 
ход ни ци. Уски, пре у ски. Мно го со ба има, пре ма лих, а мно го. Чи тав стан је у ход ни ци ма.

„Би ла сам тог да на баш она ко смо ре на, ни сам ра чу на ла ни на ка кве слу чај но сти“, 
ка же Еми ли ја.

„Мо жда и не по сто је.“
„Да, де фи ни тив но не по сто је“, до да је Еми ли ја. 
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Те ра са

Те ра са има по глед на По ли ти ку. Са о бра ћај, густ, као крв, по ре ђе ње ко је Са ри па да 
на па мет из пр ве. Онај исти жа гор зву ко ва ко ји их је раз два јао са да де лу је бе за зле но. 
Оне су на те ра си, дан је ди ван, све се пре кла па. Са ра у ма ни ру свог за ни ма ња ка же да 
се то у фо не ти ци на зи ва over lap ping, пре кла па ње код из го ва ра ња гла со ва, где се јед-
на фо не ма при ла го ђа ва дру гој и та ко чи не са вр ше ни низ. Фо не ме се кле шу јед на о 
дру гу, ускла ђу ју, као љу ди... за ми сли?, ка же јој озбиљ но за ди вље на. По ста је хлад но. 
Не оми че се она чу ве на „мо ра ла бих да кре нем“. 

„Хо ће мо уну тра?“, из го ва ра ју у је дан глас.

Тр пе за ри ја 

Тр пе за ри ја је уву че на из ме ђу ку хи ње, те ра се и пред со бља.
„Хо ћеш да ве че раш са мном? Имам не ки арап ски кром пир са ко ри јан де ром.“
„Мо же, хва ла.“
Чу је се звук си па ња хра не у та њир, пр во је дан па дру ги. Пр во го шћи.
„Ов де је ина че па ла бом ба, ов де и у мо јој со би та мо, за вре ме Дру гог свет ског ра та. 

По би ла је по ро ди цу, мај ку, оца и две ма ле ћер ке. Ја сад спа вам у тој со би, де чи јој.“ 
„Стра шно... Ка ко смеш?“
„Па ето. Кад сам би ла у гим на зи ји чу ла сам по вре ме но деч је гла со ве но ћу. Пе ва ли 

су не ке пе сме. Деч ји хор.“

Днев на со ба

Ка ље ва пећ, на угаљ. 
„Ов де сам увек се де ла с ба ком, то је би ла на ша со ба. Ја сам до но си ла угаљ из по дру-

ма, она ло жи ла. Ни кад ни смо хте ле да угра ђу је мо гре ја че у пе ћи.“
„А тво ји ро ди те љи?“
„Ни они, имам сре ће да нас мр зи да се мо дер ни зу је мо. Чак се ни мо ја се стра ни је 

бу ни ла, иа ко је њу ејџ.“
Та пе те су би ле ста ре, по сле рат не го ди не, али очу ва не. Ни шта пре ви ше лук су зно, 

ни шта ни со ци јал но. 
„Чи ме се ба ве тво ји?“
„Пи таш због ових не ра зу мљи вих књи га?“
Еми ли ја по ка зу је на де бе ле то мо ве при род њач ке ли те ра ту ре, тер ми но ло ги ја у на-

сло ви ма, а све уко ри че но у тврд по вез. Са ра клим не гла вом. 
„Ме ди ци на и фи зи ка. Али, ба ка ми је би ла фи ло лог. За то има мо и те ху ма ни је књи-

ге, и ов де и у по дру му...“
„Да, при ме ти ла сам да имаш сја јан ре пер то ар по е зи је.“
„Во лим по е зи ју. Ти не пи шеш по е зи ју?“
„Пи шем, али као про прат не тек сто ве уз про зу. Об ја ви ћу у на ред ним ме се ци ма.“
Еми ли ја је до не ла чај у по су ђу од не ког пла вог пор цу ла на. Пар кет је кр цао она ко 

раз ра ђе но, као у сва ком до му где се од ви јао жи вот сва ки дан. Оти шла је до ку хи ње 
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не ко ли ко пу та, по хра ну и мед, и Са ра би сва ки пут при ме ти ла то крц ка ње. Јер то ни је 
био са мо пар кет, то је би ла она, ње ни ко ра ци, ње ни уда р ци сто па лом и пе том, ње не 
па ти ке ко је су ма ло vin ta ge. То је би ла она, то крц ка ње. Це ла ова па у чи на ста та ма овог 
ста на, шкри па ње вра та и фи о ка, све је то би ла она. Ју на ки ња из Са ри не при че.

Еми ли ји на со ба

Еми ли ји на со ба је би ла не ствар на. То су оне про сто ри је и ме ста кроз ко ја ула зи мо 
у не што дру го, по ми сли ла је Са ра чим је кро чи ла уну тра. Кла вир у мра ку, спу ште не 
ро лет не, ша ло ни тач ни је, књи ге на по ду. Веш и оде ћа на сто ли ца ма. 

„Да по диг нем ро лет не?“, пи та Еми ли ја.
„Не мо раш, ја во лим мрак. Ти сви раш кла вир?“
„Да, она ко из хо би ја. У ства ри, ни сам сви ра ла го ди на ма овај кла вир, сви рам са мо 

оне ко је ре ста у ри рам у рад њи.“
Еми ли ја је пре не ла чај ник у со бу. Спу сти ла ме син га ни по слу жав ник на кла вир.
 „Сад мо же мо да по диг не мо ро лет не, ноћ је“, ре кла је, „Ро лет не спу штам да њу, а 

ка ко па да ноћ, по ди жем, у овој со би се та ко увек, и да њу и но ћу, ви ди та ман ко ли ко 
тре ба.“

 Се ле су на кре вет. По ма ло про ва љен, чуд но удо бан, иа ко се у ње га до слов це то не.
Еми ли ја раз ве зу је ко су. Са ра при ме ћу је да гу ми ца за ко су на ње ној ру ци из гле да 

као на ру кви ца. Згло бо ви на пр сти ма су јој оштро оцр та ни. Ра ме на су јој при род но 
ма ло по диг ну та. Ко са јој ми ри ше на ла ван дин шам пон. 

Са ра осе ћа да је со ба за и ста за по сед ну та. Мо жда ова со ба и не по сто ји. Мо жда је 
оп тич ка вар ка, као оне ау ди тив не илу зи је, деч ји хо ро ви, ко је је Еми ли ја чу ла као ма ла. 

Мо жда Еми ли ја не по сто ји. Са ра осе ћа као да се ства ра ко ви тлац. 
Со ба је за по сед ну та. Со ба је илу зор на. 
Вра та су од шкри ну та и из пред со бља до пи ре зрак све тла. Еми ли ја за тва ра вра та, 

спо рим по кре том ру ке.
Со ба је по ста ла ca me ra ob scu ra.




