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Ива на Ги бо ва

...A WAY OF LI FE
I

Кад сам јед ног ју тра отво ри ла очи, Бо рис је ле жао на око ме тар од ме не, нај да ље 
што је мо гао, скроз при ле пљен уза зид. Убр зо се про бу дио и он а ње гов по глед је го во-
рио да кад би мо гао нај ра ди је би ме шут нуо с кре ве та и још би ме у гла ву га ђао сто ном 
лам пом. По вра ћа ло ми се, већ тад сам зна ла за што, Бо рис ни је знао, та ко да сам се тру-
ди ла да то спро ве дем што ма ње на пад но. Из бљу ва ла сам се у ла ва бо уз звук отво ре не 
сла ви не, да ни шта не при ме ти, иа ко је би ло ја сно да је ка му фла жа су ви шна, мир но сам 
мо гла да по вра ћам и на пад но, и ди рект но по ред кре ве та, и та ко не би при ме тио. Кад 
сам ушла у ку хи њу, већ је прч као око до руч ка, а пе нис му се ле лу јао при сва ком по крету.

Те ве че ри смо се за те кли на би зар ној жур ци у клу бу, у ком ни си мо гао ни да мрд неш, 
ја, Бо рис и ње го ви при ја те љи, за све то вре ме Бо рис и ја ни смо про го во ри ли ни реч. 
По сле по но ћи у клуб је упа ла гру пи ца раз у зда них свад ба ра и иза зва ла оп шту по мет-
њу, укра де на не ве ста је ме ђу њи ма бли ста ла, хи хо та ла се и око се бе про си па ла пи ће. 
Тру ди ла сам се да за ми слим са му се бе, ка ко ра дим исто, али у ви зи ји ни сам сти гла ни 
до на ру чи ва ња цу ге. Не ве ста се на мон ти ра ла у по зу „сек си став“, кроз ха љи ну је отпо-
за ди рас коп ча ла груд њак и уве жба ним по кре том га из ву кла кроз ру кав, све је тра ја ло 
от при ли ке де сет се кун ди, али то је би ло упра во оних иде ал них де сет се кун ди, да све 
при ме ти нај ма ње тре ћи на циљ не гру пе, што је би ла баш она око ме не и Бо ри са. Ко лек-
тив на хип но за је од тре ћи не гру пе на пра ви ла те лад, а кад се те лад осве сти ла, ра шири-
ла је ин фор ма ци ју о екс клу зив ном до жи вља ју ме ђу пре о ста ле две тре ћи не, ко ја су се 
од мах за тим пре тво ри ле у исту те лад. Се де ла сам иза не ве сте и пра ти ла ту сце ну, про-
ба ла сам да за ми слим ка ко ра дим исто, али уме сто то га сам се се ти ла ка ко сам ју трос 
не хо ти це гур ну ла чај и Бо ри су ис по ли ва ла цео сто, ком пју тер и па пи ре, хте ла сам пред 
њим да бу дем са вр ше на сек си же на ко ја из вла чи груд њак из ру ка ва а уме сто то га била 
сам кра ва што про си па по сто ло ви ма. Ра ни је ни сам би ла, тад смо још увек из ла зи ли 
на дру га ме ста, слу ша ли дру га чи ју му зи ку и раз го ва ра ли о књи га ма и фил мо ви ма. 
Увек сам уз Бо ри са осе ћа ла де фи цит обра зо ва ња, има ла сам са мо сред њу шко лу, а он 
је вр ло ра до при чао о свом по слу, за ко ји је би ло нео п ход но по себ но фа кул тет ско обра-
зо ва ње, чи ме је у ме ни не све сно раз ви јао ком плек се. Че сто сам за ми шља ла ка ко сам 
ау тор ка ре во лу ци о нар не те о ри је у Бо ри со вој обла сти, Бо рис ме це ни, сви ме це не, 
из ра жа вам се те мељ но и у ди ску си ја ма за ди вљу јем оби мом свог зна ња.

Се ћам се ка ко смо јед ном Бо рис и ја во ди ли ду га чак раз го вор о не кој На бо ко вље-
вој књи зи, о кон стру и са њу & фа бри ко ва њу, је ли смо ки фле с ри бљом па ште том, пи ли 
пи во и при ча ли. У тој књи зи би ла је при ча о Алек се ју Лу жи ну, не знам ви ше ка ко се 
зва ла, Алек сеј Лу жин је био лу зер и хтео је да се уби је, па је та ко од ре дио да тум сво је 
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смр ти. Пла ни рао је сво ју смрт и исто вре ме но шмр као кокс и нај нор мал ни је ишао на 
по сао. Он да је сти гао тај дан, био је то 21. ав густ, и Алек сеј Лу жин се убио. Тај да тум је 
имао не ка кву сен ти мен тал ну вред ност, мо жда је то био да тум свад бе или шта већ. У 
сва ком слу ча ју, Алек сеј се убио на тај дан, јер све ства ри око ње га, иа ко су исти на биле 
кон сте ли ра не та ко да су мо гле вр ло јед но став но да се ре ше, ипак ви ше ни су мо гле. 
Бо рис и ја смо се за ба вља ли ти ме, у сми слу ка кав лу дач ки план, је ли смо ки фле и це-
ре ка ли се Алек се ју Лу жи ну, ја на све то осим сме ха ни шта дру го ни сам уме ла да до дам.

На кон ин ци ден та с не ве стом Бо рис се ни је ја вио око не де љу да на, а он да кад се 
ја вио, де бил но је пи тао ка ко сам, а ја сам још де бил ни је од го во ри ла да то ли ко де бил но 
пи та ње са мо он мо же да по ста ви. На рав но, спу стио је слу ша ли цу, а ја сам по ми сли ла 
ка ко ће ствар но би ти су пер о тац, ни је ни све стан, ја ћу би ти су пер мај ка, за не ко ли ко 
ме се ци ћу из гле да ти као да ми је че тр де сет, дру штве ни жи вот ћу пре ба ци ти на Феј сбук, 
сва ко днев но ћу ка чи ти ста ту се о ни ца њу зу би ћа и по че ћу да се из ра жа вам у пр вом 
ли цу мно жи не, при том ће у ствар но сти мо је де те осе ћа ти емо ци о нал ни де фи цит, који 
ће му већ у ра ном до бу про у зро ко ва ти пси хич ке про бле ме, због ко јих ће из ра сти у 
нео фа ши сту, ко ји ће са ше сна ест за кла ти соп стве ну мај ку. Бо рис ће на ћи не ку сек си 
пи ле ти ну што из вла чи груд њак из ру ка ва, ко ју ће за ди вљи ва ти сво јим по уч ним го во-
ри ма, а код ку ће ће се пра ви ти ка ко је уз о ран ро ди тељ.

Сле де ћег ју тра сам се би ску ва ла ка фу, укљу чи ла ра дио и ба ци ла нов чић, пра ви ла су 
би ла јед но став на, ако пад не гла ва... па ло је пи смо, и та ко сам пра ви ла ме ња ла све док 
ми ни је ис па ло она ко ка ко сам хте ла.

Кад сам се по сле опе ра ци је про бу ди ла из ане сте зи је, стра шно сам се сме ја ла. Јед-
но став но сам се сме ја ла. Би ло је то, на рав но, са мо ста ње про у зро ко ва но нар ко зом и 
хор мо ни ма.

Не ко вре ме сам ле жа ла код ку ће, окру же на пра ши ном, по сву да раз ву че ним вла-
си ма опа ле ко се, пр ља вим су до ви ма и озно ја ном оде ћом. Пре то га сам увек би ла 
оп те ре ће на са вр шен ством, ни кад из ку ће ни сам иза шла без ква ли тет ног ма ни ки ра, 
до бро осми шље не фри зу ре, ускла ђе не оде ће и са вр ше не шмин ке. Зна ла сам два на ест 
пу та да се пре сву чем док не иза ђем из ку ће, а он да це ле веч ри да бу дем не за до вољ на 
оним што имам на се би, а број пре свла че ња, то ни је ни ка кво пре те ри ва ње. Би ла сам у 
ста њу два де сет ми ну та пред огле да лом да од лу чу јем, да ли је при влач ни је пре кри ти 
или не пре кри ти шмин ком ожи љак из над гор ње усне и да ли ис пе гла ти или не ис пе гла-
ти ко су. Хте ла сам за Бо ри са да бу дем са вр ше на сек си же на.

Би ла сам од луч на да се не ја вљам на те ле фон, али Бо рис ни је ни звао. Не знам, ко-
ли ко вре ме на је про шло, док јед ном ни сам при ме ти ла, да је од вод у уми ва о ни ку већ 
то ли ко за пу шен да је не мо гу ће чак и зу бе опра ти, ма да ни је баш да сам их у по след ње 
вре ме пра ла.

Ра ста ви ла сам цео си фон, у ства ри са мо за то да не што ра дим, би ло шта, а кад сам 
го лом ру ком из јед не од це ви ва ди ла ме ша ви ну ко се, слу зи, са пу на и не ког цр ног 
ужа са, по ми сли ла сам да бих тре ба ло да се од се лим.

Ра ста ви ла си цео си фон, у ства ри са мо за то да не што ра диш, би ло шта, а кад си 
го лом ру ком из јед не од це ви ва ди ла ме ша ви ну ко се, слу зи, са пу на и не ког цр ног ужа са, 
по ми сли ла си да би мо гла да се уби јеш као Алек сеј Лу жин, на од ре ђе ни да тум.
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II

Би ло ка кав стан ве о ма бр зо мо же по ста ти дом – до вољ но је укљу чи ти ра дио, рас-
па ко ва ти књи ге, на сред со бе ра ши ри ти су ши ли цу за веш – дом. У но вом гра ду сам 
по че ла да из ла зим у нај ра зли чи ти је ба ро ве, сва ке ве че ри, об у че на у крат ку ха љи ну с 
ве ли ким из ре зом, по гле дом сам увек ода би ра ла не ког уса мље ног му шкар ца што чита, 
за чу до би ло их је до ста. Био ми је по тре бан онај што чи та, јер код њих ни кад ни сам 
има ла осе ћај да су уса мље ни, ни су де ло ва ли очај но, не го не до сти жно, то је би ло не што 
пот пу но дру га чи је од уса мље них му шка ра ца ко ји бу ље у мо бил ни, ко ји се пре тва ра ју 
да не ко ме не што пи шу, украт ко очај ни ци. На му шкар ци ма су ме увек нај ви ше фа сци-
ни ра ли мо зго ви, иа ко су ме упра во ти с мо згом прет ход но обич но иг но ри са ли. У 
про шло сти ми је увек, кад сам хте ла да осво јим не ког го спо ди на X, иг но ран та с мо згом, 
на кра ју ују тро у ход ни ку ви сио са ко го спо ди на Y, ко га сам у не кој ру пи сму ва ла у пи јан-
ству и оча ја њу због иг но ри са ња го спо ди на X, не ког од оне го спо де X, ко ја је се де ла 
са ма с књи гом и де ло ва ла не до сти жно. Би ло је ја сно да за го спо ду X ва же дру га чи ја 
пра ви ла, из рез ни је до во љан, али већ сам има ла план, тач но сам зна ла ка ко ћу с тим.

Кад год бих до шла у не ки од тих ло ка ла се ла бих са ма и из тор бе из ву кла но тес. 
До се ти ла сам се тог три ка. Ова ко на мон ти ра ној ни је ми чак пре ти ло ни да до ме не 
сед не не ко ко би у ме ни убр зо иза звао осе ћај да же лим да уста не. Про ста се лек ци ја, 
од мах је функ ци о ни са ло.

Јед ном сам та ко се де ла у ка фи ћу, тач но на спрам ме не на зи ду је ви сио нат пис Hap
pi ness is not a de sti na tion. It is a way of li fe, сме ја ла сам се, иа ко сам зна ла да је то исти на, 
али шта с тим, што је не што те о риј ски исти ни то, кад се у прак си не мо же при ме ни ти. 
Ове не функ ци о нал не исти не су ме увек жив ци ра ле. Би ла сам та мо ве ро ват но сед ми 
пут, осо бље ме је већ по зна ва ло као обје кат сек су ал них ма шта ња свих му шка ра ца што 
уна о ко ло чи та ју, то је би ло очи глед но. Ко но ба ри це ме из дна ду ше ни су под но си ле, 
из лу ђи ва ла их је мо ја при влач ност, по ред ме не су из гле да ле бед но и би ле су вр ло до бро 
то га све сне, си гур но би ми ра до пљу ва ле у пи во, за то та мо пи во ни кад ни сам на ру чива ла. 
Ве ро ват но су о ме ни ша пу та ле, ка ко сам фук са и слич не глу по сти, ни кад ме ни је за ни-
ма ло шта о ме ни ми сли осо бље, на ро чи то ако је то би ла ба ла ви ца за пу ште них ру ку и 
ис кр за ног ла ка на нок ти ма. У тим тре ну ци ма сам се у ло ка ли ма осе ћа ла гран ди о зно.

Код јед не од ба ла ви ца сам на ру чи ла ви но и отво ри ла но тес, кла си ка, би ло је го то во 
си гур но да ће ми се у ро ку од пет на ест ми ну та обра ти ти не ко од окол не го спо де што 
чи та.

Осо бље те ов де већ по зна је, по зна је те као лу зе ра, што до ла зи сам на пи во и стал
но при том не што пи ше у све шчи цу. Кад си у про шло сти осо бље би ла ти, ова квим 
љу ди ма си се сме ја ла, не срећ ни ци ма ко ји пи шу. Се ћаш се јед ног, до ла зио је у ка фић сва ког 
да на по сле се дам, имао је око два де сет го ди на, пио је рум и ци га ре те је га сио на по ла, 
стал но је не што за пи си вао. Ње му је још мо гло би ти све јед но шта о ње му ми слиш, имао 
је два де сет, био је мла ди пан кер. Ти си већ ста ри пан кер, ста ри кон вен ци о нал ни пан кер, 
тру диш се да то ка му фли раш ти ме што на се би имаш по це па не фар ме ри це и де се то
го ди шње пан кер ске ци пе ле, ко је но сиш са мо по ки ши и кад се осе ћаш ми зер но или као 
пан кер, али знаш да та ко не ћеш за ва ра ти ни ког, а по нај ма ње се бе.
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Кад си се про бу ди ла из нар ко зе, ни шта се ни је де си ло, ни си пла ка ла. Али то је би ла 
са мо од брам бе на ре ак ци ја. Ни си без о се ћај на кур ва.

Раз ми шља ла си о то ме да би твој да тум мо гао би ти на при мер 31. сеп тем бар, не 
би имао ни ка кву сен ти мен тал ну вред ност, за пра во би ре ци мо упра во тог да на има ла 
два де сет се дам, да бу де пан кер ски са сти лом, не тек та ко ин стант. При том – ни шта 
не би би ло пан кер ски, на рав но да не би би ло, пан кер ски би би ло ако би се обе си ла у тре
нер ци као Алек сеј Лу жин, са мо што би ти пре то га бес пре кор но на ла ки ра ла нок те, 
обри ја ла но ге, по чу па ла обр ве и он да би ско чи ла кроз про зор. Не хо ти це се се тиш стри
па То ма са Ота ко ји ти је јед ном при ли ком Бо рис дао за ро ђен дан, у ком се не ки мо мак 
у сну на раз не на чи не тру ди да се уби је и ни је дан му не успе, он да се про бу ди и одах не 
што је то био са мо сан, а он да се окли зне на не ко сра ње и уби је се. Са мо што је и то 
са мо сан и кад се већ ствар но про бу ди и одах не дру ги пут, отво ри про зор, с дру ге стра не 
про зо ра не што екс пло ди ра и та екс пло зи ја га уби је.

31. сеп тем бар би мо гао би ти упра во то, твој да тум.
Ни је про шло ни тих пет на ест ми ну та, кад ми је при шао не по зна ти му шка рац и упи тао 

ме да ли је сло бод но. Истог тре на сам га про це ни ла као го спо ди на X, та ко да је би ло. 
Би ла је то епи зо да као из ро ма на, не што што би Три фо увр стио у је дан од сво јих ин тим-
них фил ми ћа као не из бе жну по сла сти цу мо рал но без на де жног и ства ра лач ки де пре-
сив ног жи во та ин те лек ту ал ног ума. Ка ко се по ка за ло, не по зна ти го спо дин био је струч-
њак за филм ске на у ке, на кра ју се ис по ста ви ло да је то про фе сор ког сам сво је вре ме но 
ци ти ра ла у ди плом ском, што сам му од мах и спо ме ну ла, био је оду ше вљен. Са мо та ко 
смо се де ли, ис пи ја ли ви но, при ча ли о филм но а ру, а он је из не на да из го во рио ре че-
ни цу: „Хо ће те ли да во ди те љу бав са мном?“

Во ди ли смо љу бав до брих пет са ти, по че ло је мо јим стил ским на сту пом са груд-
ња ком, из ву кла сам га из ру ка ва то ли ко уи гра ним по кре том да је у том тре нут ку би ло 
не мо гу ће не обо жа ва ти ме. Струч њак ме за ди вље но гле дао, си гур но је ми слио да сам 
стра шно сек си, имао је огром ну ерек ци ју, узе ла сам му га у ру ку и при том пра ти ла сво-
је са вр ше но на ла ки ра не нок те, сја ји ли су се, кроз гла ву ми је про ле те ла сли ка не ка квог 
ле лу ја вог пе ни са, али је од мах и не ста ла. Ра ди ли смо то пет са ти, а струч њак је све 
вре ме ми слио са мо на то ка ко сам са вр ше на.

Све је би ло мно го јед но став ни је не го што сам прет по ста вља ла. По сле до жи вља ја 
са струч ња ком у ка фић сам по че ла да од ла зим сва ко днев но, сва ко днев но сам отва-
ра ла но тес и сва ко днев но би по сле не ко ли ко ми ну та до ме не сео не ки го спо дин X. 
Ни кад по сле та пи ска ра ња у но те су ни сам чи та ла, то је би ла са мо ка му фла жа, трик, 
мир но сам мо гла два де сет стра ни ца да ис пи шем са мо сво јим име ном.

Кад су на шли Алек се ја Лу жи на, у ли цу је био сав мо дар, ни је сло мио врат, угу шио се.
Кад си се про бу ди ла из нар ко зе, ни шта се ни је де си ло, ни си пла ка ла. Али то је би ла 

са мо од брам бе на ре ак ци ја. Ни си без о се ћај на кур ва.
Ка фа, ра дио, ру чак, филм, ве че ра, ви но, сва ко да нас као ко пи ја ју че, дом као ме ша ви на 

зву ко ва, ми ри са и хр па пра ши не, ослу шку јеш, гле даш, дан за да ном, по ста јеш ко пи ја 
оно га што си чу ла, што си ви де ла, он да ко пи ја ко пи је, он да ко пи ја ко пи ји не ко пи је, по сле 
не ког вре ме на иза ђеш на по ље ме ђу жив свет и раз ми шљаш као ра дио, хо ћеш да го во риш, 
али не маш ко ме, али и да имаш ко ме, го во ри ла би као ра дио, а и то са мо до тре нут ка 
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док се јед ном ују тро не би на спрам не ког про бу ди ла и по гле да ла га у очи, сло ши ло би ти 
се и не би ни зна ла да ли од труд но ће, или од че га, ишла би да се ис по вра ћаш у уми ва о ник.

До ла зиш у ка фић док је још дан, од ла зиш, ноћ је. Не ко ли ко да на, не де ља, ме се ци. Ко
пи ја си ко пи је се бе. А он да си не иде ја, спа се ње, да тум, че каш га у ка фа на ма, са ма, и ви ше 
и не знаш ка ко је то на пи ти се, сва ко на ред но пи во је са мо ко пи ја прет ход ног, ви ше те 
ни осо бље не за ни ма, већ са мо „је си“, је си, али не она ко ка ко ти је јед ном са ве то вао го
спо дин Y, да „бу деш“, пот пу но дру га чи је си, од сут но по сма траш ко пи ју ко пи је нат пи са 
Hap pi ness is not a de sti na tion. It is a way of li fe и сме јеш се, сме јеш, не нор мал но се сме јеш, 
иа ко ни ко осим те бе не чу је да се сме јеш, и за то се сме јеш још ја че, сме јеш се упр кос 
то ме и углав ном због то га што је да нас пр ви ок тоб

„Мо гу ли да вам се при дру жим?“ Ка те го ри ја X. Го спо дин је био струч њак за му зич ке 
на у ке, спе ци ја ли зо вао се за бел кан то. „Ах, во лим опе ру,“ ре кла сам, а го спо дин је поди-
гао обр ву. „Зна те ли До ни це ти ја?“, пи тао је. „На рав но, о ње му сам пи са ла ди сер та ци ју.“ 
„Ма шта ка же те, хо ће мо ли да во ди мо љу бав?“

Шта до да ти кад је то ли ку сре ћу не мо гу ће ис ка за ти кр њим људ ским је зи ком, мо жда 
са мо: Hap pi ness is not a de sti na tion. It is a way of li fe!

У ствар ном жи во ту не тре ба раз ми шља ти о па то су, мо ја еу фо ри ја ја сно до ка зу је 
свим пре па мет ним ау то ри ма ви со ке умет но сти да је све јед но о че му се пе ва, глав но 
да се та ко жи ви. Оно што сам до жи ве ла са струч ња ком за бел кан то и дан по сле са струч-
ња ком за ли ков ну мо дер ну и дан ка сни је са струч ња ком за ли те рар ну аван гар ду, у 
исто ри ји фи зич ке љу ба ви ни шта слич но не по сто ји!

III

На пи јеш се, са ма, то тал но, до ста ња у ком пре ста јеш да ра су ђу јеш и он да ћеш још 
са мо ма шта ти, ују тро ћеш се про бу ди ти, не знаш у ком гра ду, тре шта ће ти у гла ви, 
од ка да ов де жи виш ни си при ча ла ни са јед ним је ди ним чо ве ком. Укљу чи ћеш ра дио, то
тал на се па ра ци ја, ти си се па ри ра ни от пад, ко пи ја ко пи је се па ри ра ног от па да, по сле 
не ког вре ме на опет ћеш иза ћи на по ље, мо жда, мо жда ћеш се са мо на опе ра ци о ном сто лу 
про бу ди ти из нар ко зе и хи сте рич но се рас пла ка ти, у том тре нут ку ћеш од јед ном по
же ле ти да бу деш мај ка, про сеч на же на, пла ка ћеш и пла ка ти, а по сле не ког вре ме на ће 
тај плач по ста ти са мо ко пи ја пла ча и он да ко пи ја ко пи је пла ча, док на по кон не пре ста
неш да пла чеш и са ма се би не ка жеш да би и та ко би ла ни ка ква мај ка, тво је де те би од 
ра ног де тињ ства па ти ло због емо ци о нал ног де фи ци та и са ше сна ест би по ста ло 
нео фа ши ста, ко ји ће закл

Јед ном ми је не ко спо ме нуо књи гу ко ју је на пи сао не ки Рус, о му шкар цу ко ји је на 
се би уз го јио пле сан, а он да с вре ме ном по чео да је про жди ре, сам се бе је по јео, ре ци-
кли рао се...

Јед ном ти је не ко (Бо рис?) спо ме нуо књи гу ко ју је на пи сао не ки Рус, о му шкар цу ко ји 
је на се би уз го јио пле сан, а он да с вре ме ном по чео да је про жди ре, сам се бе је по јео, ре цикл

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


