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ХИ ПЕР ПРИ ЧА
Кад ме је пр ви пут по се ти ла, ни сам раз у мео за што је то учи ни ла. По сле те ле фон-

ског по зи ва ушла је у стан, ћу те ћи је про шла кроз ход ник, пи та ла је где ће мо се де ти, 
и ка да сам јој по ка зао ру ком ку хи њу се ла је у фо те љу. Стан у ко ји је до шла при па дао 
је мо јој при ја те љи ци, ко ја је оти шла у ино стран ство; пре не го што од лу чи шта ће ра-
ди ти, да ли ће га про да ти и оста ти у ту ђи ни, зна ју ћи да не мам где да жи вим, за мо ли ла 
ме је да јој чу вам стан док се она не вра ти. Ова го спо ђа ми је те ле фо ном ре кла да се 
ја вља по пре по ру ци мог ро ђа ка, ко ји је знао да др жим ча со ве, и да мо гу да јој пру жим 
ви ше од пу ког уче ња. Тог ро ђа ка по след њи пут сам по се тио ка да је имао тра ге ди ју. 
Во зе ћи же ну и де цу ау том, осе тио је да се не што де ша ва у ње го вом ор га ни зму. Уста вио 
је ау то, си шао, он да је не зграп но пао, за пра во то ни је био пад већ му се од у зео до њи 
део те ла; остао је не по кре тан. Био је пре не ра жен чи ње ни цом да је мо гао да уби је 
де цу и же ну, и са мо је за хва љи вао то ме што је ле кар, спе ци ја ли ста, па је слу тио шта 
се де ша ва и уста вио ау то. Ка да сам га по се тио, био је иза шао из бол ни це, ни сам ни је 
био све стан да ли ће се опо ра ви ти, вра ти ти на по сао; са та квом си гур но шћу је раз го-
ва рао са сво јим оде ље њем, за по ве дао, љу тио се, нер во зан, та ко да сам чуо глас с оне 
стра не ка ко се ти ле ка ри, ње го ви пот чи ње ни, прав да ју – час је био му шки глас а час 
жен ски. На кра ју по се те, док ме је ње го ва же на ис пра ћа ла, ре кла ми је да ће оста ти 
ве зан за по сте љу, да сам са да ви део ка ко из гле да по след њи тр зај јед ног ва жног чо-
ве ка, ко ји по ста је бо гаљ; по сле ис те ка бо ло ва ња и ле че ња, од ла зи у пен зи ју.

По сма трао сам ову же ну, ко ја је има ла око три де сет пет го ди на, у цр ним ча ра па ма, 
зе ле ној сук њи, бе лим ци пе ла ма, се тив ши се да сам је ви део у ку ћи тог ро ђа ка, ко зна 
ка да, и по што сам је упам тио схва там да ми је при ву кла па жњу, као и мно ге же не чи ја 
бли зи на, за тре ну так, у ме ни иза зи ва треп тај, по том их ни ка да ви ше не ви дим, а да 
још ни сам знао шта же ли, за што су јој по треб ни ча со ви; ни је то би ло ко кет но и на пад-
но удва ра ње, већ су здр жа на и тму ла за во дљи вост.

Ни је же ле ла ни шта да по пи је, до не ла је од лу ку, тра жи ла је да је по се тим; ро ђак јој 
је ре као да спре мам по ку ћа ма. Из ва ди ла је нов ча ни це же ле ћи да ча со ве пла ти уна-
пред, да ју ћи ми нов ча ни це све до јед не по пе де сет ди на ра. На ра стан ку ми је ре кла 
да смо се јед ном сре ли код мог ро ђа ка, док је још био здрав, да је био вр ло ути ца јан, 
као и њен све кар, и да при ја тељ ство са ње ним му жем по ти че из тог пе ри о да. До да ла 
је да се бив ши ути цај ни љу ди и да нас чу ва ју, по себ но њи хо ва де ца.

Од ла зе ћи на за ка за не ча со ве уви део сам да ме је ова же на по се ти ла да би ви де ла 
где жи вим, да ли је стан без бе дан за ње ну ћер ку – за пра во, ча со ви су би ли по треб ни 
ње ној ћер ци ко ја је по ха ђа ла пр ви раз ред гим на зи је – мо ра ла је ипак да при хва ти да 
је ви дим у дру га чи јој уло зи ко ја са ње ски да оре ол за вод ни це. 

ГЛАСОВИ

Сла во љуб Мар ко вић
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Стан у ко ји сам ушао мо гао је при па да ти це ка ов ци ма. Ни сам ни сам знао ко ли ко 
има со ба, а ни сам ни же лео да про ве ра вам. Уско ро је то по твр ди ла и ова љуп ка же на 
ре кав ши да је му же вљев отац био вр ло ва жан у ко му ни стич ком си сте му, по след ње 
го ди не про вео је у Ли би ји, ве ро ват но као вој ни са вет ник. 

У вре ме ка да је њен муж до шао у су коб са оцем за по слио се као сред њо школ ски 
про фе сор. Не ка ко у то вре ме су се сре ли. Не ко од оче вих при ја те ља му је до шап нуо 
да оби је стан за ра се ља ва ње па да ка сни је по ку ша ју да га ле га ли зу ју. У том ста ну су 
жи ве ли све до про па сти си сте ма, и док вла сти гра да ни су од лу чи ле да пре у зму све 
ста но ве, а он да је ње ном му жу умро отац; пре се ли ли су се у ве ли ки стан, жи ве ћи са 
све кр вом ко ја је би ла бо ле сна и ко јој је би ла по треб на не га.

На рав но да су ме при ми ли та мо где им је био днев ни бо ра вак, ма да сам за стао у 
ход ни ку че ка ју ћи да она пру жи ру ку и по ка же ка ко јим вра ти ма да се кре ћем, зна ју ћи 
да и сам ни сам же лео да уђем у њи хо ву спа ва ћу со бу и угле дам кре вет у ко ме по след-
њих го ди на про во де нај у год ни ји део да на, ћа ска ју ћи, слу ша ју ћи ра дио, гле да ју ћи ТВ, 
во де ћи љу бав и опу шта ју ћи се, од ма ра ју ћи се од днев них оба ве за, и са ми не уви ђа ју-
ћи ка ко им је тај ку так по стао зна ча јан.

Ка сни ја при ча ми је ли чи ла на ци тат љу ди ко ји су за љу бље ни у мо то ре; пу то ва ња 
мо то ром од Ни це до Па ри за, или од Ско пља до Ати не.

Муж ове же не во зио је кћер ку на мо то ру, пре жи вео је удес; по трес мо зга. Ка да је 
иза шао из бол ни це, при по ми сли да је мо гао да уби је сво је де те, по ку шао је да се уби-
је. Це ла по ро ди ца се са да ста ра ла о ње му, чу ва ју ћи га да по но во не на ср не на се бе. 
Док сам раз го ва рао са ње го вом ћер ком, са ње го вом же ном, пио ка фу, он је се део на 
кре ве ту не про го во рив ши ни реч. Он да му је же на ре кла да је вре ме за шет њу, на шта 
се он по ди гао и иза шао са њом. 

„Ни чим ни смо ус пе ли да га за ин те ре су је мо“, ре кла је ње го ва ћер ка.
Би ли смо већ при кра ју ча со ва ка да се њих дво је вра ти ло. Же на је има ла цр ту бри-

жне осо бе ка кве има ју мај ке. Би ло би бо ље да ни сам упо знао ње ну са да шњу по зи ци-
ју по ро дич не же не, бо ље да је ње на ћер ка до ла зи ла у мој стан, али она се пла ши ла 
су сре та кће ри са на став ни ком. Ова ко је ова же на из гу би ла уз ви ше ност за во дљи ве 
жен ке ко ју је на по чет ку има ла у мо јим очи ма. Ми слим да је и она са ма схва ти ла да се 
њен ста тус ме ња, за то је пре ста ла да ме за во дљи во гле да, ка ко ми се чи ни ло да ме је 
гле да ла при ли ком пр вог су сре та. Ми слим да се по ми ри ла са но вом уло гом ко ју сам 
при ли ком пр ве по се те ви део. Гле да ју ћи ње го ву же ну, на чи јем сам ли цу са да при ме тио 
под оч ња ке, ко је про шли пут ни сам ви део, за по чео сам при чу да ми се да на шње глу-
ми це ни ка да не мо гу сви ђа ти као не ка да шње; не ка да шње глу ми це су ме ња ле кул ту ру, 
дру штво. На вео сам име на не ких од њих: Од ри Хеп берн, Бри жит Бар до, Ка трин Де нев, 
Жа на Мо ро. Ако му је из раз ли ца био рав но ду шан све док је се део у со би, ка да сам по-
ме нуо име на глу ми ца при ме тио сам да се осмех нуо, са мо јед ним кра јем уса на. Ми слим 
да про ме ну на ње го вом ли цу ни је за па зи ла ни ње го ва же на ко ја је би ла за о ку пље на 
по слу же њем.

Уско ро ме је ова же на по зва ла те ле фо ном и за хва ли ла ми се. Ус пео сам ње ног му-
жа да за о ку пим филм ским зве зда ма из ње го вог вре ме на. Оти шао је у га ра жу и већ 
не ко ли ко да на пре гле да филм ске жур на ле, ске ни ра фо то гра фи је филм ских зве зда. 
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Због ле ко ва ко је пи је вр ло је успо рен, али она је за до вољ на што је ус пео да се не чим 
за о ку пи. Чак ди сци пли но ва но уста је, до руч ку је, и он да од ла зи у га ра жу. До бро да 
ни је уни шти ла ста ре ча со пи се и но ви не, филм ске жур на ле и ре ви је; се ћа се са да да ју 
је он је два убе дио да оста ве ста ру штам пу. Ето, ни је зна ла да ће им јед ног да на за тре-
ба ти: ви дим и сам у ка кве свр хе; део те ра пи је, она се бар на да ла, успе шне.

За мо ли ла ме је да при ли ком сле де ћег су сре та не ка ко из бег нем при че о глу ми ца ма 
и глум ци ма ко ји су стра да ли у са о бра ћај ним не сре ћа ма или као са мо у би це. На рав но 
да би га њи хо во по ми ња ње још ви ше уз бу ди ло.

При ли ком сле де ће по се те при чу смо за по че ли на ду гач ко и на ши ро ко, од пр вих 
фил мо ва ко ји су сни ма ни, па би смо за тим ли ци ти ра ли зна чај не глу ми це, да би он са-
да нео бич но по кре тан, са бла гим осме хом на ли цу, отва рао оста ре ле ча со пи се и по-
ка зи вао ми њи хо ва ли ца. Ви део сам да је умео да ко ри сти ра чу нар. Сни мио ми је на 
флеш сли ке глу ми ца ко је је ске ни рао, го во ре ћи да је филм имао ве ли ки ути цај на 
дру штво, по себ но ка да је он био млад. Те глу ми це су ути ца ле на оде ва ње, на омла-
дин ске по кре те, на на чи не удва ра ња и во ђе ња љу ба ви. 

Он је ис при чао да је од ра стао у Бе о гра ду, у бли зи ни би о ско па, да би ка сни је, по 
за вр шет ку гим на зи је, хтео да сту ди ра ре жи ју у Бе о гра ду или Пра гу, на та мо шњој пра-
шкој ака де ми ји, ко ја је по ста ла слав на у Евро пи. Оча ра вао га је филм Стро го кон тро
ли са ни во зо ви. Али мо рао је да на ста ви по ро дич ну тра ди ци ју про свет них рад ни ка; 
већ не ко ли ко ге не ра ци ја ње го ви пре ци би ли су про све та ри, нај пре учи те љи, а ка сни-
је про фе со ри. Те шко је пре ба цио те жи ште ин те ре со ва ња од фил ма, за сно ва но на 
ве ли кој љу ба ви, ка при род ним на у ка ма. Ње му је љу бав пре ма фил му угра ди ла тет ка, 
ко ја га је у де тињ ству во ди ла да гле да ју раз не фил мо ве, чак и оне ко ји су пре ла зи ли 
ње гов уз раст, те и фил мо ве ко ји су би ли ска ред ни за то вре ме; ни је се уоп ште ли би ла 
да га во ди да гле да ју љу бав не фил мо ве. Тр жи ште фил мо ва не пре ста но се уве ћа ва ло; 
чак је у ма лим ме сти ма филм био ула зак у кул ту ру ко ја се ства ра ла. На жа лост, злат но 
до ба фил ма дав но је про шло. 

При ча о Од ри Хеп берн, и ка ко ње но ли це ну ди не што ви ше од глу ме; оно зра чи са 
екра на. Она бли ста на фил мо ви ма и ка да глу ми мрач ну уло гу. Ње на фи гу ра... њен со-
фи сти ци ра ни из глед... Пи та сво ју же ну ка да је Од ри Хеп берн пре ста ла да глу ми. Да га 
не би раз о ча ра ла, и да он не би по чео при чу о про ла зно сти, вре ме ну ко је нас уни шта-
ва, она ка же да не мо же да се се ти ње них уло га ка да је пре шла пе де се ту. 
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„Да, али за то се се ћам Бри жит Бар до. Иа ко је ра но пре ста ла да глу ми, ни је пре ста ла 
да се фо то гра фи ше, да ис по ља ва се бе, да се на ме ће. Ка ко гро зан ка рак тер.“

На вео је да би се тре ба ло се ти ти Мар ле не Ди трих. Ње ног са ња лач ког ли ка, и ка ко 
је зна ла ка да је би ло по треб но на пу сти ти глу му. 

Ипак је сва ка при ча о том вре ме ну го во ри ла о про ла зно сти, што је ње га, у не ку 
ру ку, и оду ше вља ва ло и раз о ча ра ва ло. С јед не стра не је при ча по ка зи ва ла да ни шта 
ни је веч но, а с дру ге стра не га је збу њи ва ло ста ре ње по је ди них глу ми ца за ко је је ми-
слио да ни ка да не ће оста ри ти.

Ње го ву же ну сам за же лео да ви дим ван ку ће, она ко ка ко је ње на ге не ра ци ја вас-
пи та ва на: да бу ду сло бод не же не, до вољ но ја ке да овла да ју сво јим те лом и му шкар-
ци ма. Оне ни су би ле за то ода бра не, већ су се из бо ри ле. Мо жда је филм био по кре-
тач ка сна га ко ја их је но си ла. Ре кла је да је јед ног тре нут ка у жи во ту има ла ко ри сти 
од те бор бе за еман ци па ци ју же на, али та бор ба је би ла са мо ње на; њој је би ло ва жно 
ка ко је она се бе ви де ла у дру штву, а не ка ко је до жи вља ва то дру штво, ни ти му шкар ци. 
Ни сам же лео да јој по ди ђем већ сам био искрен; хтео сам да јој дам до зна ња да бих 
же лео да се срет не мо под дру гим окол но сти ма, да се ви ђа мо на дру гим ме сти ма; у 
ку ћи ми је де ло ва ла пот пу но асек су ал но. Ни сам оче ки вао да ће при хва ти ти мо ју по-
ну ду, а она је оче ки ва ла да ћу пре ста ти да под у ча вам ње ну кћер. На рав но да ни сам 
же лео да по ве жем под у ча ва ње уче ни це са мо гу ћим бли жим упо зна ва њем ње не мај-
ке. Ни је ми би ло ста ло до ње ног ми шље ња, као што сам прет по ста вљао и да њу не 
за ни ма мој став, је ди но сам се пи тао за што је ме не иза бра ла да др жим ча со ве ка да је 
мо гла да узме то ли ко про фе со ра; зар је не ка да шњи су срет код мо га ро ђа ка био од-
лу чу ју ћи?

У су шти ни ни сам же лео да бу дем пси хо те ра пе ут, без об зи ра што ми је та уло га 
тре нут но од го ва ра ла, мо жда због же не овог не срет ни ка, мо жда због по жу де... По но-
во сам оти шао на за ка за ни час.

Вре ме од јед ног до дру гог ча са овај чо век је про вео по ве зу ју ћи се са јед ним филм-
ским ко лек ци о на ром. По ка зи вао ми је спи сак фил мо ва ко је је по ру чио.

La Sor tie des usi nes Lu miè re
„Ми слим да је ово ва жно за оне ко ји тек по чи њу“, ми слио је на сво ју кћер, „да гле-

да ју фил мо ве.“
На рав но да је де вој ка са мо из љу ба ви пре ма бо ле сном оцу гле да ла те фил мо ве. 

Ина че сам схва тио да је цр но-бе ли фил мо ви уоп ште не за ни ма ју; чак ни об ја шње ња 
о ау то ри ма и на стан ку фил мо ва.

Би ло је већ ис те кло вре ме спре ма ња де вој ке, а да се ја ни сам ни пи тао ко ли ко је 
она схва ти ла гра ди во, због че га сам био нај мљен, ка да сам при ме тио да овај бо ле стан 
чо век по чи ње да во ди игру. У пред ве чер је ме је звао те ле фо ном да су тра дан на ђем 
мо гућ но сти и по се тим га; на ба вио је но ве фил мо ве и мо гли би смо да од гле да мо не ке 
сце не – он ће их ода бра ти – ако не бу де мо гле да ли цео филм. Прет по ста вља да имам 
по ве ре ња у ње гов из бор. Ваљ да сам се већ уве рио ка кав је он гле да лац.

За ту при ли ку при мао ме је у рад ној со би у ко јој се на ла зи ла би бли о те ка, кре вет 
за од мор и ра чу нар при пре мљен за рад. Пр ви пут ка да ме је по звао ни сам чак ни ушао 
у со бу у ко јој смо до са да од се да ли, иа ко сам схва тао да не ко мо ра да га чу ва, и да је 
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још не ко у ста ну. Ње го ва же на је мо жда ра ди ла, али си гур но је ту би ла ње го ва кћер, 
мој ђак, или ње го ва се стра; до ла зи ла би са мо ако ни ко ни је мо гао да оста не са њим.

Ово га пу та ми је при пре мио филм Ан дре ја Тар ков ског, Ру бљов. Ви ше пу та смо од-
гле да ли исту сце ну. Сâм сам тај филм ви део ви ше пу та, али ми ни је сме та ло да се по-
но во под се тим сце не са ко њи ма, бла том, и са Бо ри ском ко ји пла че по ред ди ре ка, док 
од је ку је зво но.

С вре ме ном сам за кљу чио да сам по чео да га по се ћу јем нај ма ње два пу та не дељ-
но, да га стр пљи во слу шам, али због ње го ве на пад но сти пре стао сам да му пред ла жем 
фил мо ве ко је би смо мо гли да од гле да мо; уз ње гов из бор мој би био су ви шан и од у-
зи мао би ми пре ви ше вре ме на.

Јед но га да на је при ку пио фо то гра фи је Ђи не Ло ло бри ђи де. По ме нуо је да је она 
по се ти ла Бе о град, и да је на пред ста вља њу не пре ста но гле да ла у ње га; про сто је бу-
љи ла у ње га, а да он ни је знао ка ко да јој за ка же са ста нак, и не ми сле ћи да је са ста нак 
мо гућ, по што је Ђи на не пре ста но би ла окру же на сви том; ње му се чи ни ло удва ра чи ма. 
Док је при чао, по ка зи вао ми је на екра ну не ка да шње Ђи ни но ли це, чак и до ку мен та-
рац ње ног кре та ња кроз Бе о град. Пре стао сам да га слу-
шам и кон цен три сао сам се на ње го во ли це. На по чет ку 
опу ште но по че ло је да се гр чи, за тим је по на вљао не ко-
ли ко де ло ва при че, да би се на кра ју ви де ло да је грч на 
ли цу за пра во грч бо ле сног чо ве ка. На рав но да се ни сам 
упла шио, али је дру же ње са њим по че ло да сме та, по ста-
ло ми је до сад но, па сам пре стао да се ја вљам ка да би 
зво нио те ле фон. Прет по ста вљао сам да је и ње го ва по-
ро ди ца у не до у ми ци, и да им сме та што сам по стао ско ро 
сва ко днев ни гост; чуо сам тет ку ка да је ре кла за што се 
не пре ста но ву ца рам по њи хо вој ку ћи, вр те ћи гла вом; 
прет по ста вио сам да сум ња ка ко же лим да за ве дем сво ју 
уче ни цу.

Без об зи ра на то што сам пре стао да се ја вљам на те ле фон, оче ки вао сам да ће се 
не што до го ди ти. Увек ка да би зво нио те ле фон, дво у мио сам се да ли да по диг нем слу-
ша ли цу: мо жда ме тра жи не ко дру ги, али сам се од лу чи вао да ипак не ри зи ку јем.

Не ка ко у то вре ме, го шћа Бе о гра да би ла је глу ми ца Ана Му гла лис. 

Оти шао сам на кон фе рен ци ју за штам пу. Би ла је уо би ча је на гу жва. Сео сам у сре-
ди ну и пра тио из ла га ње во ди те ља, за тим пи та ња ко ја су по ста вља ли но ви на ри. Од-
јед ном сам при ме тио да глу ми ца гле да у ме не. Ни сам мо гао да по ве ру јем; зар је овај 
чо век, ко га не мо гу да на зо вем ни дру га ром, бо ле стан чо век, то ли ко ути цао на ме не 
да је по че ло да ми се при ви ђа ка ко се по глед глу ми це за др жа ва на ме ни. Не мо гу ће! 
Ни сам мо гао да по ве ру јем. Од лу чио сам да про ме ним ме сто у са ли. Са јед ног кра ја 
са ле пре шао сам у дру ги са мо тра же ћи на чин да се при бе рем. Ипак сам ви део ка ко 
се Ана Му гла лис та ко ђе по кре ће у сво јој сто ли ци, при ла го ђа ва се ка ко би по но во 
гле да ла у ме не. 

„За што бих се опи рао?“, по ми слио сам.
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Осе ћао сам ка ко ми ср це убр за но ра ди, ка ко ме хва та не-
ка ква хи сте ри ја, гр чи ми се груд ни кош, по чео сам да се гу шим, 
пи тао сам се шта бих мо гао да ура дим? Је дан чу вар ко ји је 
ста јао по ред вра та ме је из вео на по ље, го во ре ћи да ми је по-
зли ло и да одем да се уми јем. Хтео је чак и да по зо ве хит ну 
по моћ. Ме ђу тим, ни је би ло по треб но ука зи ва ти ми ле кар ску 
по моћ по што сам се по сле уми ва ња угод ни је осе ћао. За тре ну-
так сам за ми слио ка ко по глед глу ми це лу та по са ли тра же ћи 
ме по што сам иза шао. Ка сни је ми је чу вар ре као да се уз бу ди-
ла. Чак је упи та ла шта је са оним чо ве ком ко ме је по зли ло, те 
да је он ре као да ми је до бро: за гу шљив ва здух или на гла про-
ме на вре ме на... На жа лост, то је би ло све, јер ка да сам по ку шао 
по но во да уђем у са лу та мо су оста ли још са мо но ви на ри ко ји су не што при ча ли ме ђу 
со бом слу же ћи се ка фом; глу ми ца је већ би ла оти шла. Са знао сам да ће она још оста-
ти у Бе о гра ду; ве че рас је на не ком при је му, али за су тра бих мо гао да се рас пи там 
ка кав је план ње ног кре та ња. Мо жда бих мо гао да за тра жим ин тер вју.

Док сам раз ми шљао вра ћа ју ћи се ку ћи, осе ћао сам и да ље уз дрх та лост у те лу, ко-
ра чао сам по ла ко, убр за но жва као, ни сам при ме ћи вао да се не што де ша ва око ме не, 
све док ни сам сти гао до ста на. Та да ми се учи ни ло да ме не ко пра ти. Упла шен, пи тао 
сам се да ме не ко ни је пра тио још по сле из ла ска из са ле. Ни сам ус пео да за кљу чим. 
Не ки Анин бо ди гард. Шта би он мо гао да ми ка же; да сам по вре дио Ану или да же ли 
да ме ви ди. Он да сам чуо да ме не ко зо ве. Глас же не. Осмех нуо сам се. Не ко из го ва ра 
мо је име. По не кад ми се де ша ва ло да се не ко зо ве као ја; на по зив се пре нем, осмех-
нем и на ста вим пут. Ово га пу та по зив је ипак упу ћен ме ни. На по кон мо је ста ње уз бу-
ђе ња ни је иза зва но са мо без раз ло жним стра хом. Осо ба ко ја ми се при бли жа ва ла 
би ла је же на чи ји ми се лик не пре ста но ме њао; час је био лик Жа не Мо ро, а час Ане 
Му гла лис, па ка да је сти гла бли зу пре по знао сам же ну оног бо ле сни ка. Ви део сам ка ко 
сто ји по ред вра та јед ног ау то мо би ла, као да је њи ме при сти гла. 

Да ме ни је пра ти ла од са ле у ко јој је би ла кон фе рен ци ја за штам пу?
Не знам шта се ствар но де си ло ка сни је; док је он био жив мо жда сам и мо гао да 

бу дем са ње го вом же ном, али са да, ка да је мр тав, по ми сао на њу... са мо ме је об у зи мао 
бес. Ре кли су ми да сам ухва тио не по зна ту же ну и по чео да је да вим.


