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KУШАЧИЦА
„Ви ди, ја при зна јем... Уз бу ђу је ме кад ма ни пу ли шем љу ди ма. Кад их ис ку ша вам. 

Ми слим, уз бу ђу је... Сек си ми је.“
„А кад не ко ма ни пу ли ше то бом?“
„И то је сек си. Али то са мо рет ки ус пе ју. За пра во, још ни ко ни је за и ста ус пео. Ја сам 

вр стан пси хо лог. Ло ги ка у по за ди ни је... Пи там се да ли за и ста сва ко зна шта је нај бо ље 
за ње га? Шта ако не ко дру ги то зна бо ље? Ви ди бо ље? И раз у ме бо ље? А? Шта он да? 
По пу шта ње пред ис ку ше њем као сред ство за пре ва зи ла же ње се бе, сво јих огра ни че-
ња... Гле, ја ни сам злоб на; рет ко ко је сте. По ку ша вам да по мог нем љу ди ма... Да им 
по мог нем да над ма ше се бе. Али они ни су увек за хвал ни на то ме... Ни ти раз у ме ју... 
Ма кар не од мах. Не ки ни кад. Да ти на ве дем при мер?“

„Ај де. Мо лим те.“
„Пре ви ше го ди на сам се та ко за је ба ва ла с јед ним ти пом... Он се то ли ко тру дио да 

бу де ’до бар мо мак’ да је то већ би ло скроз јад но. И он да сам га те ра ла да ме ву че за 
ко су, да ме да ви... ’Ја че! Још увек мо гу да ди шем!’ И слич но. По сла ла сам га у мрак. 
Ње гов, да се раз у ме мо; не свој. При мо ра ва ла сам га да ме да ви и уда ра и ву че. А он, 
ох, од у пи рао се, је сте. Чак је и пла као. Ја сам се за про ме ну ма кар јед ном при бли жно 
до бро по је ба ла, али он... Па, ја сам му по ка за ла де ло ве ње го ве лич но сти за ко је он 
уоп ште ни је знао да по сто је. Али јед ном сам га очи глед но гур ну ла пре да ле ко у ње гов 
мрак, по што ме је оста вио на кре ве ту, по ку пио се и оти шао, и ни сам га ви де ла јед но 
три го ди не, а он да ми је из чи ста ми ра по слао СМС... ’Хва ла’, на пи сао је. Хва ла... Са мо 
то. Ми слим, гле, ја се не пла шим. Ако не кој осо би по ве ри мо сво ју сек су ал ност, сво ју 
ин ти му, шта год то већ би ло, он да је за ме не пот пу но при род но да му отво ри мо и по-
ка же мо и свој мрак, сво ју агре си ју, сво је на си ље. И обр ну то – жр тву. У на ма. И јед но и 
дру го је сек си. То тал но фа кинг сек си. Ми слим да је то те мељ љу ба ви. Али не оне ро-
ман тич не из сред њег ве ка. Не го пра ве љу ба ви. Ја је не ви дим без то га. Не го, кад сам 
ре кла ’жр тва’... По што сам га ја те ра ла да ме ту че и да ви, жр тва је за пра во био он. Исто-
вре ме но и жр тва и агре сор. Али мо жда он ствар но ни је био спре ман за обе уло ге 
исто вре ме но, шта знам... И за то му је тре ба ло три го ди не да скон та. Али скон тао је. И 
ја сам срећ на због ње га. И по но сна на се бе, јер сам га не че му на у чи ла...“

„Раз ми шљам... Ре кла си да ти ис ку ша ваш љу де...“
„Да. Али са мо оне до ко јих ми је ста ло. И оне код ко јих ви дим по тен ци јал. Страст и 

исти на. Страст у ме ни. И исти на у дру ги ма.“
„Али шта је он да с тво јим ис ку ше њи ма? Ис ку ше ње да не ког не ис ку шаш?“
„На то мо раш сам да од го во риш. Али пи та ћу те ово: за што ми слиш да ти све ово 

го во рим? И не... Не ћу да се кре снем с то бом. Али мо жеш да ме си лу јеш, ако смеш.“

ДОЗИВИ
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СЕКС AS SUCH

„Ег зор ци зам? Ис те ри ва ње ђа во ла.“
„Да. Али не ђа во ла. Чо ве ка. Де те та, за пра во.“

„Зах тев на си. По не кад ствар но по же лим да бу де јед но став ни је.“
„Па то си ми и пре ре кла. Са мо та ко да сам ти ви ше ве ро ва ла.“
„Ти си чо век екс тре ма. Ни ка да ни си ни за шта дру го ни зна ла.“
„Дох.“
„И сад умеш да ре а гу јеш са мо још на екс тре ме.“

„Се чем се већ две тре ћи не жи во та. Од осме го ди не, lol... Знам шта ра дим. Са мо што 
то ни ко не кон та, је бо те.“

„А ка ко се зо ве де те?“

„Опет кр ва риш.“
„Озбиљ но? Ви ди ствар но. То зна чи да сам жи ва.“

„Раз ми сли... Да ли ствар но же лиш да бу деш са мо још јед на web girl? Ов де мо же мо 
да на пра ви мо не што по себ но. Еј? Сле де ћи пут мо ра мо да узме мо ви ше.“

„Да л’ би во ле ла да те уби јем?“
„Ма ло, да.“
„Фак. Ствар но не знам. Kажи ми... Искре но... Је л’ се ствар но осе ћаш при себ но?“
„Да, Ани та. Осе ћам се при себ но.“
„По што имам же љу да те пра тим.“
„Ужи ва ла си.“
„Је сам.“

„Шта мо жеш да из гу биш?“

„Не, не, не! На ме ни је, уга си!“

„Lol, је л’ знаш оно у се ри ја ма кад дво је ле же у кре ве ту по сле сек са, и би ло је та ко 
до бро, и ох и на ро чи то и све, да...?“

„Свет још ни је спре ман за ова кву љу бав. Али по ла ко... Би ће. Раз ми шљај о то ме као 
о ин јек ци ји бу дућ но сти. Ди рект у ве ну.“

„Фак... Шта смо то ура ди ле?“

„Ја је сам Ана, али шта ако се не зо вем Ана и ако је све ово за пра во за те бе? Шта ако 
те во лим?“



209

„А тво је ра не? Је си то?“

„Ства ра ње мо же да бу де и стра шно.“

„Зар ва тра не по сто ји за то да би го ре ла?“

„Ана, ствар но се пла шим да ће љу ди по че ти да до би ја ју иде је.“
„Па не ка их. То је до бро. Зар ни је? Да ва ти љу ди ма иде је.“
„Не ако до би ју иде ју да ми те си лу ју. Или уби ју.“

„Уоп ште не знам да л’ сам свр ши ла. А ти, је си ли?“
„Ни сам. Што је ма ло стра шно.“
„За ни ма ме... Ја за пра во не знам ко ли ко је ово уоп ште ви ше секс as such.“

„А шта ти би с оним тра бу ња њем о де мо ну?“
„Па, зар ни је та ко?“
„Kако?“
„У ме ни је де мон. Зо ве се Ана.“
„Ти ствар но ве ру јеш у то?“
„Да. Што не бих? Ми слим, у ме ни су де те и де мон. Ни чег дру гог не ма у ме ни.“
„А ја ти по ма жем да уби јеш де те?“
„Да!“
„Јој, Ана... Ти ствар но ни си океј. Је л’ знаш?“
„Знам.“
„И то о уби ја њу де те та ми ни је у ре ду. То би мо гли по гре шно да про ту ма че.“
„Али, па ја не при чам о ту ђој де ци! Ја при чам о се би. Ваљ да мо гу са ма да од лу чим 

ко ји део се бе же лим да уби јем, а ко ји не. Зар не? Је л’ не смем? Ја сам ми сли ла да смо 
сло бод ни.“

„Па је смо, али...“
„Љу ди ио на ко већ ми сле да смо умо бол не. И за то ка жем, дај мо им још је дан раз лог. 

Она ко, пра ви раз лог... Убиј де те и на пра ви од ме не...“
„Шта?“
„Де мо на. Ану. Же ну. От куд ја знам шта! Не што од то га. Нас две би смо мо гле да бу-

де мо то ли ко ви ше...“

„Је л’ исти на оно што си го во ри ла о ма ми?“
„Да“
„А та та?“

„Ја ни сам мо је та бле те. Ни сам мо ји жи ле ти.“

„Је дан део ме не же ли да те бо ље упо зна... Је дан део. Али дру ги...“
„Раз ми шљаш да ме оста виш?“
„По не кад. Али тре нут но раз ми шљам да те по је дем.“
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„Ви де ла сам тво је очи кад си ме уда ра ла. По гле дај ме у очи и ка жи ми да не во лиш?“

„Да, ја сам је бе но умо бол на! Али то ме не спре ча ва да тре зве но раз ми шљам. Lol. 
Али озбиљ но... Же лим то. Дај ми. Мо лим те. Зар ја те би ни шта не да јем? Зар ти ствар но 
ни шта не зна чим?“

„Ти си по ре ме ће на... Оно, цр но на бе ло. Фак тич ки. А ја... Пла шим се да ћу из гле да ти 
као са ди стич ка куч ка ко ја зло у по тре бља ва тво је ста ње... Твој ма њак ’здра вог’ ра су-
ђи ва ња. То је са мо за је дан ко рак бо ље од зло ста вља ња де це. I’m fuc ked.“

„Је смо ствар но мо ра ле још и о...?“

„Мо жда је тре ба ло да иде мо ужи во. Али ве ро ват но не би би ло исто... Ово је ве ро-
ват но ствар но мо ра ло баш ова ко да се де си. Све са овим раз го во ром.“

„При ја те ље. По ро ди цу. Онај мој на зо ви по сао. Та кве ства ри...“

„До бро. Об ја ви.“
„Да?“
„Об ја ви. Об ја ви, па да ви ди мо ко ли ко смо за и ста сло бод ни.“

(Са сло ве нач ког пре ве ла Је ле на Бу ди ми ро вић)


