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НО ВИ СВЕТ
Со ња је са ња ла да је це лу ноћ са ле ће стр шљен. Хте ла је да га уби је, али је био ис-

тра јан и агре си ван. Имао је ве ли ку ри ли цу и огром не бу ља ве очи. Ују тро је по гле да ла 
у Са нов ник и, на рав но, све је има ло сек су ал ну сим бо ли ку – жа о ка, убод, уба да ње и 
та ко да ље. У Са нов ни ку се све вр те ло око јед ног те истог: или чо ве ка об у зи ма ју на го-
ни, или се ко нач но с на гон ског уз ди же на ду хов ни ни во. Јед но став но: све је или о 
ме ди та ци ји, или о је ба чи ни. Ма ло је беш, ма ло ме ди ти раш. Али сан са стр шље ном био 
је дво зна чан: хте ла би да ме ди ти ра и уз не се се на ду хов ни ни во, али стал но ми сли на 
је ба чи ну. Ве ро ват но је све има ло ве зе с тим што се не дав но раз и шла с Ма ћом, што је 
до ста зна чај но ути ца ло на њен жи вот. Још увек се по ма ло од то га опо ра вља. Осе ћај 
си гур но сти се рас пли нуо, Со ња је мо ра ла по че ти пре и спи ти ва ње соп стве них вред-
но сти – а то по сле три де се те иде до ста те шко. Про ме на се до ду ше ни је пла ши ла, али 
по сле ова квих сно ва, ко ји су јој иро нич но ука зи ва ли да јој не до ста је му шка рац, осе-
ћа ла се на пу ште но и сје ба но. Сре ћом, за зво ни ло је звон це, у по се ту је до шла Еве ли на, 
да је ис трг не из ових бе сми сле них кон спи ра ци ја. Ску ва ле су ка фу. Еве ли на је би ла део 
Со њи не ра ди кал не про ме не вред но сти. Али са свим на ме сту.

Кад су се Со ња и Ма ћо раз и шли, од се ли ли су се из свог за јед нич ког из најм ље ног 
ста на. Био је то дво со бан стан на по год ној ло ка ци ји. Из нај ми ла им га је Со њи на по-
зна ни ца – ин те ли гент на, ка ри је рист ки ња, ко ја је има ла два док то ра та, ау ди и ве чи то 
ишла у ко сти ми ма. Та по зна ни ца, на зо ви мо је Бар бо ра, оп ту жи ла је Со њу да је пр ља-
ву ша. Со ња ни је раз у ме ла: стан су очи сти ли, уси са ли и пре да ли у нео ште ће ном ста њу. 
Бар бо ра јој је он да по сла ла фо то гра фи је, оно као до ка зни ма те ри јал: био је то за бо-
ра вљен пла кат на зи ду, пра зна фла ша пи ва и кр па пре ба че на пре ко сто ли це. Бар ба ра 
је још твр ди ла и да су ми кро та ла сну за њи ма сре ђи ва ла дво ји ца из сер ви са за чи шће-
ње го то во два са та. Со ња ствар но ни је раз у ме ла, ми кро та ла сну су за це лих го ди ну 
да на са мо јед ном ко ри сти ли... Украт ко, кад ти се усе ре јед на бит на ствар и на ред не 
ће усле ди ти. Тај пе ри од био је пун сра ња: нај пре тај раз лаз, он да афе ра с пр ља вим 
ста ном, он да се још по сва ђа ла са две ко ле ги ни це на фа кул те ту на ком је пре да ва ла. 
На по кон се сре ла са дру гом, ко ји је ње не про бле ме у ства ри скроз од је бао. Уме сто да 
с њом са о се ћа, стал но је при чао о то ме, ка ко су на уч ни ци утвр ди ли, да око пла не те 
кру жи не ко стра но те ло и ка ко је тај све мир фан та сти чан.

Со ња је те ве че ри схва ти ла да јој ви ше ни су за бав ни тзв. ин те ли гент ни љу ди. То су 
и та ко све са ми его и сти ко ји ми сле са мо на се бе. Со ња је же ле ла да срет не обич ног, 
јед но став ног чо ве ка, ко ји ни шта не би стри, ни о че му не спе ку ли ше, у су шти ни би то 
мо гао би ти и глу пан, али до брог ср ца. Осе ћа ла је да је вре ме за ра ди кал ну про ме ну 
– кад па ли мо мо сто ве, он да то тре ба учи ни ти ва ља но. И та ко је, по сле по ла ли тра ви-
на, по сла ла ту же љу у све мир. Же лим но вог при ја те ља/при ја те љи цу и же лим да то 
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бу де оби чан глу пав ко. Со ња је же ле ла не што не стан дард но, ка ко би ства ри мо гла да 
по сма тра кроз при зму не ког пот пу но дру га чи јег, чо ве ка то тал но дру га чи јег ко ва. Не-
ког ко од ла зи на про мо ци је „Аво на“, гле да По шту за те бе, ни че му ни је мно го по све-
ћен и кад до ђе ку ћи с по сла за ка сом, пе ву ши и пе гла уз ТВ Оч ко, по сле пра ти те ле но-
ве ле, по вре ме но свра ти на не ку за ба ву, пре да но ку пу је ко зме ти ку, пра ти све по пу сте... 
али је у су шти ни чист и не ис ква рен чо век. Онај ко ји ни ко ме не же ли ни шта ло ше.

На Феј сбук стра ни цу под на зи вом FA KE по сто ва ла је фо то гра фи је, ко ји ма ју је Бар-
бо ра оп ту жи ла за аљ ка вост, и на пи са ла: По што ва ни, да ли има те ути сак да је ово 
то ли ко пр љав стан, да су га из сер ви са за чи шће ње мо ра ли спре ма ти три да на? Је сам 
ли лу да ја или вла сни ца ста на?

Љу ди су на адре су вла сни це ста на пи са ли да је сноб и пи зда, и де ли ли сво ја ис ку-
ства с лу дим вла сни ци ма ста но ва. На по кон се ја ви ла Еве ли на, на пи са ла је не што у 
сми слу: Стан је леп и не чи ни ми се пр љав. Ме ђу тим љу ди се то ли ко пу та по сва ђа ју 
због глу по сти – и то ли ко је не по треб ног зла на све ту. Ша љем вам по зи тив ну енер ги ју: 
ва ма и вла сни ци ста на, да на ђе те за јед нич ки је зик. Же лим вам при јат но ве че.

Tај ко мен тар био је пот пу но дру га чи ји у од но су на све оста ле ко мен та ре, као да је 
до ле тео с дру ге пла не те. Со ња је ви де ла да је ко мен тар на и ван и глуп, с дру ге стра не 
има ла је осе ћај да Еве ли на то ми сли озбиљ но и од ср ца.

Та ко се упо зна ла с Еве ли ном. По зва ла ју је у го сте, а на кра ју су још утвр ди ле и да 
ста ну ју у бли зи ни. Ка ква слу чај ност, или суд би на? И од јед ном је Со њи би ло до бро, јер 
уз Еве ли ну би се скроз ис кљу чи ла и слу ша ла те пра зне при чи це.

Ах, да нас ми је за го ре ло по вр ће, то ли ко сам би ла за ми шље на, знаш, по што сам ју че 
гле да ла Де лић не ба, ма ло сам се и ис пла ка ла, онај Вил ко Ро збо рил је та ко зла тан, он 
та ко зна с тим љу ди ма, осе ћај но... Про сто, та мо је би ла јед на де вој чи ца, има ле у ке ми-
ју и при жељ ки ва ла је да не где за пе ва, а Вил ко ју је та ко не жно ис пи ти вао и де вој чи ца је 
он да от пе ва ла пе сму Да рин ке Ро линс: Ан ђел чић... И сви су пла ка ли, и Вил ко, и ја...

Хо ћеш ка фу Еве ли на, са ше ће ром? Или си опет на ди је ти?
Хо ћу ка фу с мле ком, а он да бе жим, али ћу опет до ћи... и та ко тај Вил ко...
При чај мо о не чем дру гом, то су глу по сти, Еве ли ни це.
Еве ли на се увек штре ца ла кад је Со ња упо зо ри да лу пе та глу по сти, јер ми сли ла је 

да го во ри о ства ри ма пу ним ду ха. Са мо што је, с дру ге стра не, Еве ли на пре ма Со њи 
има ла од ре ђе ни ре спект – ипак је Со ња има ла ви со ку шко лу, док то рат, пре да ва ла је 
на фа кул те ту, обра зо ва на осо ба. Еве ли на је је два за вр ши ла за кро ја чи цу.

Та ко да су он да на тре ну так за ћу та ле, а Со њи је до шло по ма ло жао што је би ла 
то ли ко без о се ћај на, и та ко је и са ма же ле ла јед но став ну дру га ри цу, па мо ра да ра чу-
на на све што иде уз то. Не са мо на плу се ве, не го и ми ну се. Со ња је за по че ла раз го вор.

Са ња ла сам да ме са ле ће стр шљен, би ло је не при јат но, на па дао ме је...
Ја већ ду го ни сам ни шта са ња ла, али кад сам би ла ма ла има ла сам бру тал не сно ве.
Шта ти зна чи – бру тал не?
Јед но став но, бру тал не, али не мо гу о то ме да при чам. За бра ни ла сам се би да го во-

рим о мрач ним ства ри ма, са да, док до јим, же лим да цр пим са мо по зи тив ну енер ги ју.
Аха. А ту спа да ју и Де лић не ба и Вил ко Ро збо рил?
На рав но, па то је див но, кад љу ди та ко јед ни дру ги ма по ма жу.
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Та ко јав но, пред ка ме ра ма... и спон зо ри ма?
Па... у то се већ не раз у мем, са мо знам да је то ле по и искре но...
Со ња је че сто би ла ис цр пље на од Еве ли не, би ло је то бу квал но као го во ри ти зи ду. 

По ку ша ва ла је да од ње на пра ви раз бо ри то људ ско би ће, при ча ла јој је о Јун гу, под-
све сти, ма ни пу ла ци ји... све уза луд. Еве ли на је у њу гле да ла као те лен це бож је – не 
схва та ју ћи, али с ди вље њем. По сле та квог пре да ва ња увек би јој ре кла: Со њи це, ти 
си та ко ин те ли гент на, и не знаш ко ли ко ми је дра го што имам то ли ко па мет ну дру-
га ри цу. Ево, узми још ко ла ча од шар га ре пе. И знаш шта, узми и ај вар, до ма ћи, ју че сам 
пра ви ла. Знаш шта је то? Из блен ди ра но по вр ће, вр ло уку сан на маз, са мо на ма жеш на 
хлеб и имаш го тов до ру чак.

Ова ква ре ак ци ја Со њу је увек до не кле по ме ра ла по што је зна ла да је ње но пре да-
ва ње би ло уза луд но, с дру ге стра не би ла је оду ше вље на тим ди вље њем и љу ба зно шћу 
– Со ња је њу у су шти ни због не зна ња ује ба ва ла, а уме сто да се увре ди, Еве ли на јој 
по кла ња ај вар. Со ња је по ми сли ла да ли би јој не ка ко ле ги ни ца на фа кул те ту да ла 
ај вар за то што ју је не че му под у чи ла... Не ма шан се, из о го ва ра ле би јед на дру гу као 
куч ке. Со ња је Еве ли ни мо гла да ка же шта је хте ла, ни је мо ра ла да па зи на сва ку реч...

Еве ли на, ти ствар но ве ру јеш у то да су на Мар су про на шли олу пи ну ста ре шко де? 
То ти не зву чи опи че но?

Ми слим да је то мо гу ће. Све је мо гу ће.
А ка ко от при ли ке је та олу пи на та мо до спе ла?
Нор мал но, пре ве зли су је у ра ке ти. Аме ри кан ци су на Мар су оста ви ли за ста ву, а 

Че си су та мо оста ви ли шко ду.
Аме ри кан ци су би ли на Ме се цу, на Марс још ни ко ни је сти гао, са мо сон де...
То не раз у мем, али...
Еве ли ни це, углав ном не смеш да ве ру јеш све му што пи ше на ин тер не ту. Ви ше од 

пе де сет про це на та ин фор ма ци ја је та мо ла жно, раз у меш? Ви ше од по ло ви не су из ми-
шље не глу по сти.

До бро, али ка ко да знам шта је од то га исти на, а шта лаж?
На то пи та ње ни Со ња ни је има ла ја сан од го вор та ко да је на кра ју умор но ре кла:
Не знам ти ни ја... али тре ба ве ро ва ти сво јој ин ту и ци ји...
Упра во је та кве ре че ни це Со ња мо гла се би да до зво ли пред Еве ли ном. На фа кул-

те ту би је с не ком при чом о ин ту и ци ји по сла ли у три ле пе. По ред Еве ли не се не ко ли-
ко пу та то ли ко опу сти ла да је на кра ју да ла да јој га та. Еве ли на је до не ла та рот кар те 
и га та ла јој бу дућ ност. Би ло је та мо не што, као уско ро ћеш сре сти му шкар ца ко ји ће ти 
по ка за ти пут. Со ња се то ме иро нич но сме ја ла, иа ко би у се би ра до у то по ве ро ва ла.

Украт ко, с вре ме ном се на Еве ли ну на ви кла и кад слу чај но је дан ви кенд Еве ли на 
ни је свра ти ла, Со ња је због то га би ла на кра ју нер во зна. Сре ћом до шла је у по не де љак 
и до не ла пар че ко ла ча с тре шња ма. Со ња га је у се бе стр па ла, по што као пра ва ин те-
лек ту ал ка ни кад ни шта ни је пе кла.

Еве ли на, шта си ра ди ла за ви кенд?
Би ла сам с му жем на из бор ном ми тин гу, вир шле су де ли ли бес плат но, а и овај ко лач 

с тре шња ма... Уку сан је, зар не?
На из бор ном ми тин гу?
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Та мо је би ла пе ва чи ца Оли ви ја, пе ва ла је див ну ком по зи ци ју. Ди вим се љу ди ма ко ји 
има ју та ле нат и уме ју са мо та ко да за пе ва ју пред то ли ком го ми лом у ми кро фон.

Оли ви ја? У жи во ту ни сам чу ла за ту пе ва чи цу. Да то ни је не ка про па ла поп зве зда?
Не знам, али от пе ва ла је див ну пе сму, то ли ко тач ну и при клад ну, знаш. Сви су тап-

ша ли и др жа ли се за ру ке. Би ла сам то ли ко дир ну та, ско ро сам пла ка ла. То је њен ве ли-
ки хит, о Евро пи ко ју хо ће да за у зму из бе гли це из оних, из оних, знаш већ ко јих, оних 
она квих... зе ма ља...

Ми слиш ислам ских?
Је сте, упра во то... и от пе ва ла је не ка оста ве на шу зе мљу на ми ру и не ка иду ку ћи. 

Би ло је див но.
Аха, зна чи сад ће сви оти ћи одав де, по што је Оли ви ја та ко от пе ва ла, је ли?
Не знам, али мо гли би...
Скроз си сје ба на.
По не кад си стра шно су ро ва.
Из ви ни, али те би је то по вре ме но по треб но.
Ето, мо гла бих већ по ла ко ку ћи.
Еве ли на је оти шла, а Со ња је раз ми шља ла да ли се ствар но увре ди ла. Чи ни ло се 

да је њу та ис пра зна пе сма ствар но дир ну ла, а Со ња јој је опет све по ква ри ла. Со њу 
је то то ли ко раз љу ти ло да ни је мо гла да се усред сре ди на при пре му су тра шњег пре-
да ва ња. Ста ја ла је на бал ко ну, пу ши ла и пи та ла се: За што се с овом осо бом за пра во 
још увек дру жим? Шта имам од то га? Па то је стра шно! И за што сам је та кву по же ле-
ла? Ја ипак не под но сим ту пост и огра ни че ност. Со ња је би ла за пре па шће на са мом 
со бом. Али он да је се би све об ја сни ла ти ме да је то у ства ри је дан екс пе ри мент, та ко 
је, она ће пра ти ти да ли је мо гу ће бар ма ло ути ца ти на раз ми шља ње ту па на. По ку ша-
ће ма лим ко ра ци ма да ути че на ову осо бу и раз вој ње ног ин те лек та. Али... тим се већ 
по ста вља из над ње и пра ви од се бе нат чо ве ка ко ји има пра во да ма ни пу ли ше жи во том 
јед не про сте ду ше. Од то га јој се сло ши ло. Прак тич но је не мо гу ће про на ћи не ког на 
све ту ко је не ће жив ци ра ти.

Не ко ли ко да на се Еве ли на ни је ја вља ла, Со ња је би ла ту жна. На кон по сла про ба ла 
је опет да ис пи ја ви но у обли жњој ви но те ци с ко ле ги ни ца ма с фа кул те та, али њи хо во 
по на ша ње јој се од јед ном чи ни ло још на пор ни је од Еве ли ни ног – стал но су укруг 
при ча ле о сво јим ди сер та ци ја ма и њи хо вим епо хал ним те ма ма, при че му су то и та ко 
би ли са мо обич ни ци та ти из дру гих из во ра, украт ко, пла ги ја ти. Ко ле ги ни це су јој се 
га ди ле, ка ко су јед на пред дру гом глу ма та ле, ко ја има бо љу те му ди сер та ци је, бо љи 
пре глед, бо ље из во ре, ин те лект, на кра ју су упо ре ђи ва ле ко ја од њих код ку ће има 
леп шу мач ку. Опет је би ла ту жна због Еве ли не, она се бе ни кад ни је упо ре ђи ва ла, ни-
је глу ма та ла, би ла је за и ста до бро ду шна, ти ме је би ла чак дир ну та.

По сле не де љу да на те ле фо ни ра ла је Еве ли ни да ви ди шта је с њом и да ли се на њу 
љу ти.

Ка ко на те бе да се љу тим, Со њи це. Са мо сам би ла скроз пре хла ђе на, ни сам мо гла 
ни да ди шем. А он да се за ра зио и син, и муж.

Јо ој, тре ба ла си ре ћи, скок ну ла бих на чај.
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Али на о па ко, још и те бе да за ра зим. Али на ред не не де ље већ за вр ша вам с ан ти би-
о ти ци ма и си гур но ћу свра ти ти...

Свра ти ла је и до не ла ис пе чен ка као ко лач, као из ви ње ње што се не де љу да на ни-
је ја ви ла. Со ња је би ла то ли ко дир ну та да су се на кра ју из гр ли ле.

Знаш шта, ре ћи ћу ти не што, пр во сам би ла код јед не док тор ке, а она ка ко тре ба 
да узи мам са мо аспи рин, ка ко тре ба да се пре зно јим... али ме ни то ни је по ма га ло, а она 
ка ко је то до вољ но, али за то ми је она дру га док тор ка пре пи са ла та кве ан ти би о ти ке 
да је за три да на ка шаљ не стао... то је баш сјај но што су на уч ни ци из ми сли ли ан ти-
би о ти ке, то су нај бо љи ле ко ви...

Еве ли ни це, ан ти би о ти ци за не ко ли ко го ди на ви ше не ће има ти ни ка кав учи нак, наш 
ор га ни зам је оту пео.

Мо лим? Не мој ми то ни го во ри ти, то је за стра шу ју ће... Шта то зна чи?
То зна чи да би мо гла да умреш и од обич ног гри па.
Еве ли на то јед но став но ни је под не ла и рас пла ка ла се, на кра ју је због то га и му жу 

те ле фо ни ра ла. Со ња се осе ћа ла као кра ва, још ни су по ште но ни по при ча ле а већ јој 
у гла ву уба цу је та кве цр ве. Со ња је по че ла да је те ши: Али, на рав но, ако ан ти би о ти ци 
пре ста ну да де лу ју, то ће се де си ти мо жда за не ких сто го ди на кад ви ше не бу де мо жи-
ви ни ми, ни на ша де ца... а ако би се то де си ло ра ни је, на уч ни ци ће си гур но не што из ми-
сли ти...

Еве ли на се сми ри ла.
Ти си та ко па мет на, у све се раз у меш, ја ко бих во ле ла да те пред ста вим сво јим 

при ја те љи ма. Знаш, за две не де ље мој син пу ни го ди ну да на. На пра ви ће мо му про сла ву. 
На са ла шу ван гра да, пар ти у дво ри шту, а би ће и му зи ка, и по зо ри ште... мој муж је од-
лу чио да бу де ве ли ко...

То је ле по од те бе, али зар ствар на ми слиш да тре ба да до ђем та мо?
На рав но, то је за по зна ни ке и при ја те ље. А ти си мо ја при ја те љи ца!
Со њу је то дир ну ло. Ова ко искре но јој то још ни ко ни је ре као. Ме ђу ни хи лист ки-

ња ма и фе ми нист ки ња ма на фа кул те ту та кве из ја ве се ни су де ша ва ле.
На да ла се да ће то би ти за ни мљив до га ђај, ми ни мал но ин спи ра ти ван, али ма ло се 

пре ва ри ла – по вре ме но је сте мо гу ће ко ег зи сти ра ти с јед ним дра гим, при глу пим чо-
ве ком, али кад их је ви ше за јед но, на кра ју чак го ми ла, то је опа сно. Со ња ни је слу ти-
ла да ће се уву ћи у баш та кво оси ње гне здо, шта ви ше у стр шље но во, и да ће је та мо 
то ли ко ду го гу ши ти. Цео до га ђај за пра во је био не што ви ше од обич не про сла ве ро-
ђен да на јед ног деч ки ћа. Био је то су срет при глу пих с још глу пљи ма. Со ња се уза луд 
на да ла да ће са мо на ми ру пи јуц ка ти мо хи то и по сма тра ти. Го ми ла ју је стал но при-
вла чи ла к се би, де ло ва ли су као ка ква сек та. Као да жи ве у ве штач ком ме ху ру ко ји 
оба ви ја са мо њи хов свет, и тај ме хур не сме пу ћи.

Би ли смо ле тос у Грч кој, ви де ли смо Ко ло се ум, за чу ла је Со ња по гре шну ин фор ма-
ци ју и од мах про ба ла да их ис пра ви: Из ви ни те, али то је у Ри му, у Ита ли ји.

А ко сте ви?
То је Со ња, мо ја при ја те љи ца, она пре да је на фа кул те ту.
Ах, то сте ви, Еве ли на вас је че сто спо ми ња ла. Ни је бит но, Грч ка или Ита ли ја, глав-

но је да смо се ве ри ли. Је ли, љу ба ви це?
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Љу ба ви ца је кли мао гла вом и иза сун ча них на о ча ра гле дао уна о ко ло... углав ном 
му шкар це, ка ко се Со њи чи ни ло, али то је био са мо је дан бри дак де таљ. Ови љу ди не 
же ле да ви де ре ал ност, да кле не ће се би до зво ли ти да их ис пра вља. А то је био тек 
по че так. По сте пе но су до ла зи ли оста ли, ни су сви на пр ви по глед из гле да ли при глу пи, 
али чим би отво ри ли уста, усле дио би ма са кр.

Ти си Со ња? Еве ли на је при ча ла да сте се упо зна ле на Феј сбу ку. То је су пер, ка ко си 
рас по ло же на, до бро се про во диш?

Про во дим се стан дард но.
Аха, зна чи про во диш се... Ја ми слим да је ов де стра ва, баш су пер, кул за ба ва. Ви ди!
Од јед ном се од не куд ис ко тр ља ло огром но ва тро га сно во зи ло и уме сто во дом 

го ми лу љу ди ис пр ска ло ру жи ча стим и све тлу ца вим укра си ма, сви су би ли об ле пље ни 
њи ма и срећ но су сме ја ли се због то га. Он да је до шао во ди тељ, не ве ро ват но до са дан, 
из во дио је тре ће ра зред не ша ле и сви уна о ко ло су му тап ша ли.

То је Пе тер Ко мар, је дан од нај бо љих шо у ме на у око ли ни, ре зер ви са ли су га ско ро 
по ла го ди не уна пред, ка лен дар му је то ли ко ис пу њен... Што би ре кли, та мо где не ма Пе-
те ра Ко ма ра, та мо као да ни ка ква за ба ва ни је ни би ла... ха-ха-ха... ус пут, ја сам Ро ман...

Ро ман је до ста до бро из гле дао, уз ма ло ма ште мо гла би ре ћи, ско ро као Џорџ Клу-
ни. Али – сме јао се до сад ним ша ла ма Пе те ра Ко ма ра и то јој је би ло сум њи во.

Усле ди ли су на ред ни па на ред ни сег мен ти – чуд на поп-зве зда, ко ја је би ла стра шно 
де бе ла и сва утег ну та у ру жи ча сту ха љи ну, пе ва ла је пе сму за ма лог сла вље ни ка, не што 
по пут: Ма ли ша, пре ди ван си, тво ји ро ди те љи те во ле, унео си им све тлост у жи вот...

И сви су се уз ту пе сму га ну то осме хи ва ли, на кра ју је не ки ма и су за ка ну ла. Он да 
је до шао вр ху нац ве че ри, као не ко про фе си о нал но по зо ри ште, ужа сна ко ме ди ја, 1+1=3, 
игра ли су кô усра ни, ком плет ни ама те ри, стра шно уси ље но су се кре ве љи ли и по сле 
сва ког псе у до фа зо на пра ви ли су па у зу да глу па ни ма да ју до зна ња да је то био фа зон, 
да кле, сад апла у ди рај те. Со ња је по че ла да осе ћа на ле те те ско бе, та ква ста ња че сто 
су је об у зи ма ла на кон фе рен ци ја ма или ве ли ким се ми на ри ма. Ле кар јој је за то пре-
пи сао та бле те, ко је је да нас, на рав но, за бо ра ви ла. Про ба ла је да про на ђе из лаз, да 
ода тле што пре збри ше, али цео про стор био је не ка ко чуд но огра ђен, као за кљу чан. 
Мо ра ла је, хте ла – не хте ла, да ис пра ти на ред не атрак ци је. Ту је на сту пао ма ђи о ни чар 
ко ји је ујед но био и пе вач-ре ци та тор, и на ги та ри је тан др као па ра фра зу пе сме Сет 
ка ра та, али се то у ње го вој ин тер пре та ци ји зва ло Сет ра то ва. Фалш и па те тич но 
пе вао је о свим зе мља ма ко је су САД на па ле. Сви су с њим углас пе ва ли ре френ: Аме-
ри ка, Аме ри ка, про кле та Аме ри ка... Куд год би по шла, сви су се или из ве шта че но осме-
хи ва ли, или су пре жи вља ва ли не ка кве псе у до е мо ци је, иза зва не овим глу пим ко ми-
ча ри ма или јед но стра но ори јен ти са ним го вор ни ци ма.

Сви ти љу ди из гле да ли су јој као ис про гра ми ра ни ро бо ти. Има ла је осе ћај да их је 
вла да ова ко на пра ви ла ка ко би кри тич ки ми сле ћи по је ди нац имао осе ћај да је ОВО 
про то тип нор мал но сти и да би смо ова ко сви тре ба ло да функ ци о ни ше мо ка ко би свет 
био пре кра сно, без бри жно ме сто.

Со њи је би ло ло ше, вр те ло јој се у гла ви, очај нич ки је тра жи ла из лаз слу ша ју ћи 
исеч ке раз го во ра. Би ла је ужа сну та ка ко су сви по зи тив ни и са мо за до вољ ни. Ди ску то-
ва ли су о но вим тра че ви ма, пре тре са ли нај при ми тив ни је те ме – оне ко је су у ме ди јима 
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увек на на слов ној стра ни, оне нај не ва жни је, оне ко је су код њих на фа кул те ту увек 
ра ди кал но оспо ра ва ли... Ови љу ди су упра во те те ме ви де ли као пра ву прав ца ту 
исти ну. Со ња ов де ра ди је ни је ни по ку ша ва ла да за по чи ње ди ску си ју о то ме шта „ма-
ни пу ла ци ја чи ње ни ца ма“ зна чи. Док је гро зни ча во тра жи ла из лаз, на ле те ла је упра во 
на оног Ро ма на ко ји јој се она ко осме хи вао. Очај нич ки је ин си сти ра ла да је упу ти где 
је из лаз.

Ти већ хо ћеш да идеш? Не про во диш се?
Ро ман је од јед ном из ме нио из раз ли ца, као да се ње гов ве чи ти осмех пре тво рио 

у не при јат но ке же ње.
Про во дим, на рав но, са мо сам ма ло умор на, ни сам спа ва ла, знаш.
Аха аа, са мо до ђи, не бој се, да ће мо ти не што, то ће те по кре ну ти...
Узео ју је за ру ку и уву као у не ка кав ша тор на на ду ва ва ње где је се део му шка рац 

у ле кар ском ман ти лу, би ло је то не што као пункт пр ве по мо ћи.
Ова го спо ђи ца је умор на, по треб на јој је по моћ.
Да ли су јој да ис пи је не ка кву ру жи ча сту теч ност. Од јед ном се ње ним те лом раз ли-

ла при јат на енер ги ја, све је би ло див но и при јат но, као на ек ста зи ју, али мал ко дру га-
чи је. По ста ла је део го ми ле, пе ва ла је за јед но с ма ђи о ни ча рем Сет ра то ва, он да се 
укљу чи ла у раз го во ре о се ле бри ти ји ма из жу те штам пе, сме ја ла се и јеф ти ним ша ла-
ма Пе те ра Ко ма ра и на кра ју се про гу ра ла до ње га по ау то грам. Ро ман јој је све вре ме 
био во дич и по сте пе но јој је по ста јао сим па ти чан. За јед но су пре тре са ли див не при-
ми тив не те ме и то је би ло енорм но осло ба ђа ју ће: Раз го ва ра ли су о љу бав ном Феј сбук 
днев ни ку Да ре и Рyтму са... раз го ва ра ли су о то ме ка ко су про на ђе не лар ве ди но са у-
ру са у по ква ре ном пи ле ћем ме су... о то ме ка ко се у Шпа ни ји ро ди ло де те с две гла ве, 
при че му је јед на гла ва штр ча ла из сто ма ка... И то ли ко хи ља да пре кра сних, не ва жних, 
глу пих и из ли шних те ма су пре тре сли ко је су се Со њи та да чи ни ле као су штин ске. 
Ро ман се у те те ме од лич но раз у мео, та ко да ако Со ња не што ни је ус пе ла да ис пра ти, 
пре ци зно би је упу тио у све пи кант не де та ље. Со ња је би ла за ди вље на ши ри ном ње-
го вог обра зо ва ња: по зна вао је до де та ља све слу ча је ве из жу те штам пе, ко, с ким, где, 
ка да... чак је имао и увид у то ко је шта на не кој од тих ве че ри имао об у че но. Исто вре-
ме но је пра тио и но во сти из све та псе у до на у ке. Па су та ко на уч ни ци ис пре па ри ра ли, 
из у ме ли, про на шли... Он да је пре тре сао Ме њам же ну, Љу бав је на се лу, ин фор ми сао је 
о ти по ви ма из ап сурд них но вин ских чла на ка: Аме ри кан ка, ко ја има нок те од по ла 
ме тра и ла ки ра их не де љу да на... итд., итд... Ро ман је до слов но био не пре су шан из вор 
ин фор ма ци ја, ње гов мо зак је имао ве ћи ка па ци тет и пам ће ње не го цео њи хов про-
фе сор ски ко лек тив на фа кул те ту.

Со њу је то ли ко за ди вио да је с њим про ве ла оста так ве че ри и ше та ла се с њим све 
до ју тра. Тај осе ћај из у зет не сре ће остао је у њој и на ред ног да на, иа ко ви ше ни је био 
то ли ко ин тен зи ван. По ми сли ла је ка ко је Ро ман за пра во за ни мљив чо век, и ка ко би, 
да усред сре ди мо зак на дру гу вр сту са зна ња, био за си гур но ка па ци тет у не кој лу кра-
тив ној обла сти.

С Ро ма ном је по че ла че шће да се са ста је, гу та ла је мо ре ин фор ма ци ја о свим мо-
гу ћим те о ри ја ма за ве ре, на при мер о то ме ка ко је Хи тлер био же на и ка ко још увек 
не где жи ви и скри ва се, исто као Иве та Бар то шо ва, ко ја је си гур но та ко ђе још увек 
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жи ва. Ро ман је све то умео да из не се та ко за ни мљи во и оп шир но да је зву ча ло као 
озбиљ на на уч на сту ди ја пот кре пље на чи ње ни ца ма. Со ња је већ то ли ко пу та же ле ла 
да му ка же да је ње го ва па мет не ве ро ват на и да би тре ба ло да се по све ти кон крет ном 
на уч ном сме ру – и био би пра ва зве зда... Али се увек с та квим ди вље њем уно си ла у 
ње го ве ха ри зма тич не при че да се по сле ни је усу ђи ва ла да му још не што па ме ту је. 
Нај зад је с Ро ма ном по че ла и да спа ва. Има ли су до бар секс, али нај ви ше је во ле ла 
тре нут ке по сле, кад би за па ли ли ци га ре те и за јед но чи та ли не ку жу ту штам пу. Ро ман 
је уз сва ки чла нак до да вао још кон крет ни је и оп шир ни је де та ље, по што је ве ћи ном, 
као пра ви „на уч ник“, сва ки слу чај имао про у чен из свих из во ра и са свих стра на. Со ња 
је по сте пе но све ви ше ура ња ла у тај свет ко ји је по чео да јој при ја.

Го ре је би ло с ње ним по слом на фа кул те ту. Ко ле ги ни це су по чи ња ле да сти чу ути-
сак да је ве ро ват но по лу де ла. У по чет ку је још успе ва ла да се кон тро ли ше и, то ком 
ра зних ди ску си ја, др жа ла се сво је те ме, али он да, као из ве дра не ба, упо тре би ла би 
пот пу но не спо ји во по ре ђе ње: Зна те, ова ко сто је ства ри с том про бле ма ти ком – 
слич но као оних де сет се ле бри ти ја што су се би уни шти ли ка ри је ре за са мо го ди ну 
да на. Зна те ко ји су то? Мел Гиб сон, Линд си Ло хан, Ева Фар на... уз гред, Ева Фар на се ве-
ри ла, зна те ли то? А зна те с ким?

У по чет ку су то сви схва та ли као но ви сми сао за ап сурд ни ху мор, али по сте пе но 
се то ви ше ни је мо гло из др жа ти. Про ши ри ло се на се ми на ре и пре да ва ња. Уме сто да 
ре ша ва ег закт не те ме, на по ла ча са би се по гу би ла и по че ла оп шир но да пре тре са 
те о ри је за ве ре и тра че ве из жу те штам пе. И ње на ди сер та ци ја оти шла је низ во ду – 
пр ву по ло ви ну за и ста је чи ни ло те о риј ско на уч но ис тра жи ва ње, али дру га по ло ви на 
би ла је као с дру ге пла не те. Уба ци ва ла је ра зно ра зне слу ча је ве из из во ра ти па Но во-
сти, Кок тел, Eks tra.cz, Но во вре ме, Бле сак, ко је, на рав но, ни је за бо ра ви ла да на ве де 
као се кун дар ну ли те ра ту ру. Чи та ва ње на ди сер та ци ја на кра ју је ис па ла пот пу но сра-
ње и Со њу су из ба ци ли с фа кул те та. У то вре ме би ло јој је већ пот пу но све јед но, јер је 
упра во са зна ла срећ ну но вост, да с Ро ма ном че ка де те.

Ско ро сва ко днев но је по се ћи ва ла Еве ли ну, за јед но су чи та ле члан ке на Ми ми ба-
за ру и све пре тре са ле до де та ља. Би ла је пот пу но ис пу ње на, ви ше ту ни је би ло ме ста 
за ни хи ли зам, сум ње, скеп су, кри тич ко ми шље ње и све те ру жне, не при јат не ства ри. 
Пре под не је про во ди ла с Еве ли ном, пре тре са ле су мај чин ске те ме од по ро ђа ја, си са-
ња, пре ко ти по ва деч јих го ва на ца све до ре це па та за ко ла че. А ве че ри је про во ди ла 
код ку ће с Ро ма ном, с ко јим је пре би ра ла по нај не ва жни јим свет ским но во сти ма, чак 
су оне нај за ни мљи ви је ле пи ли у днев ник. Ко нач но је све би ло на свом пра вом ме сту 
и Со ња је сва ког да на за хва љи ва ла Еве ли ни што јој је по мо гла да от кри је овај див ни 
НО ВИ СВЕТ.

(Са сло вач ког пре ве ла Ми ро сла ва Ка дле чик)


