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Silazak u nepoznato



Sudbonosni susret
Predavanja za brucoše su počela u oktobru. Slušao-

nice su bile pune novopečenih studenata – brucoša koji
su zainteresovano i sa žarom upijali nova znanja. Ja sam
bila jedna od njih i kako su časovi predavanja odmicali,
postajala sam sve sigurnija da sam upisavši svetsku knji-
ževnost, uradila pravu stvar.
Na grupi nas nije bilo mnogo, ali su to sve bili in-

teresantni mladi ljudi sa zajedničkim afinitetom. Pauze
između predavanja provodili smo družeći se u kafiću u
zgradi fakulteta.
Jednog novembarskog prepodneva hitala sam ka fa-

kultetu na predavanje iz antičke književnosti. Duvala je
jaka beogradska košava i sitne kapi kiše su mi kvasi-
le kosu i lice. Na sebi sam imala sivi žaket, crnu rolku,
crnu mini suknju od somota i crne kožne cipele sa ma-
lom potpeticom.
Žurila sam da ne zakasnim na predavanje, ali u jed-

nom trenutku potpeticom desne cipele sam se okliznula
na kamenčić i pala na trotoar. Čarapa mi se pocepala na
kolenu i napravila se ogromna rana. Silno sam se uplaši-
la. Šta sad da radim, pitala sam se.
„Aleksandra!“ čula sam da me neko iza mene doziva.

Ubrzo se pored mene našao Ivan, moj kolega s fakulteta.
On mi je pružio ruku, pomogao mi da ustanem, dohva-
tio mi torbu sa pločnika i pogledao u moje izranjavljeno
koleno.
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„Ne možeš ovakva na fakultet“ rekao mi je. „Ja sta-
nujem tu blizu, hajdemo kod mene da sredimo ovu
tvoju ranu“ predložio mi je.
Pristala sam jer je bio u pravu. Rana nije delovala

ni-malo naivno, sve vreme dok smo koračali ka
njegovom stanu bojala sam se da će iz nje poteći krv.
Ivan me je uveo u svoj stan. Ušavši unutra, koliko sam

mogla da procenim, stan je delovao raskošno i bio je
luksuzno opremljen; Ivan je bio dete bogatih roditelja.
„Tu mi je samo otac. On je lekar, anesteziolog.

Danas nije otišao na posao jer je prehlađen.“
„Ivane, ti si?, začuo se duboki promukli glas iz pro-

storije u drugom delu stana.
„Ja sam, tata“, odgovorio je Ivan uvodivši me u

svoju sobu i ponudivši mi da sednem na trosed.
Začuli su se jedva čujni koraci: „Zar nije trebalo da

si na fakultetu?“
A onda me je ugledao kako bleda, zamršene kose, sa

pocepanom crnom unihopkom na kolenu i otvorenom
ranom sedim na trosedu u Ivanovoj sobi.
Kad sam ga ugledala, osetila sam snažan grč u sto-

maku. Visok, vitkog stasa, aristokratskog držanja, ta-
mnosmeđe kose prošarane sedim vlasima, sivog pro-
dornog pogleda usečenog duboko u očne duplje, bio je
veoma privlačan.
„Jeste li ozbiljno povređeni?“, upitao me je prilaze-

ći s vrata i pogleda upravljenog na moje izranjavljeno
koleno.
Prišao mi je sasvim blizu i mogla sam da osetim

kako mu se ubrzava disanje.
„Ivane, ostavi nas na momenat. Ja ću to da sredim.“ Ivan
je izašao iz sobe i u njoj smo ostali samo nas

dvoje.
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Kleknuo je naspram mene i svojom veštom i
nežnom rukom obuhvatio list moje desne noge.
Zagledao se u ranu.
„Ne brinite, nije ništa strašno. Rana je više površin-

ska. Ja ću se pobrinuti za to. Odmah se vraćam.“
Okrenuo se i uputio van sobe, a ja sam ga krišom gle-

dala s leđa. Zapazila sam karakteristične pokrete njego-
vog tela koji su bili izrazito otmeni, muževni i seksepilni.
Ubrzo se vratio, noseći u rukama gazu, vatu i bočicu

sredstva za dezinfekciju.
Ponovo je kleknuo, a zatim brižljivim pokretom de-

sne ruke počeo da čisti ranu, dok je levom obuhvatio
list. Počela sam i sama ubrzano da dišem, osetila sam
kako mu je šaka topla i kako mi se toplina razliva
čitavim te-lom. Iznenada sam osetila snažnu erotsku
privlačnost, donje usne su počele da mi se vlaže i ja
sam poželela da nikada ne prestane da dodiruje svojim
mekim prstima moje koleno.
„Gotovi smo“, rekao je odlažući pribor, a onda mi se

zagledao u oči. U pogledu sam mu pročitala pohlepnu
želju, njegove oči su gorele kao oganj i ja sam morala
da odvratim pogled.
Tada je verovatno shvatio da je dosta i da mi je dao

znak jer je rekao: „Ivane, možeš da dođeš. Sa tvojom
koleginicom je sada sve u redu.“
Kad je Ivan došao u sobu, osećala sam se kao da

sam se sa nebesa spustila na zemlju.
„Aleksandra, je l’ te rana više ne boli?“, pitao me je

Ivan.
„Ne, ne, sada je sve u redu“, odgovorila sam krijući

pogled.
„Hoćeš li kafu ili neki sok?“
„Ne, ne, hvala.“
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Toliko sam se uplašila od ovog što sam danas
dožive-la sa Ivanovim ocem, da bih najradije pobegla iz
Ivano-vog stana glavom bez obzira.
„Moram da idem“, rekla sam.
„Hajde, Aleksandra, ispratiću te“, ponudio se Ivan,

skinuo mi je jaknu sa čiviluka i pridržao je dok sam ja
obuvala cipele.
„Hvala, gospodine...“, promucala sam shvativši da

mu ne znam čak ni ime.
Klimnuo je glavom pokazujući da mu je sve jasno i

šeretski se nasmejao: Đorđević. Mihailo Đorđević.

Ponovna poseta
Narednih dana Ivana Đorđevića nisam viđala na fa-

kultetu. Pitala sam se zašto ga nema i šta se događa s
njim. Nisam morala dugo da čekam. Javio mi se telefo-
nom jednog popodneva.
„Ćao, Aleksandra.“
„Ćao, Ivane.“
„Kako si? Kako tvoja rana?“
„Sve je u redu. Sasvim je zacelila. A šta je s tobom?

Nema te na predavanjima. Baš sam htela da te pozovem
i da te pitam u čemu je stvar.“

„Bio sam prehlađen. Prehlada je s mog oca prešla na
mene. Ali pio sam antibiotike i čajeve i sada sam

okej.“ „Nisi ništa važno propustio na fakultetu. Sve su to
uvodna predavanja.“
„Baš sam hteo da te zamolim da mi doneseš ta

preda-vanja da ih fotokopiram.“
„Nema problema. Kad ti odgovara da dođem?“
„Možeš i danas.“
„Dolazim za jedan sat.“
„Važi. Vidimo se.“
„Vidimo se. Ćao.“
„Ćao.“
Dok sam se pripremala za ponovnu posetu Ivanu

Đorđeviću, pitala sam se da li je njegov otac kod kuće i
uplašila sam se od te pomisli jer me je taj čovek već pri
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prvom susretu jako erotski privukao. No, odlučila sam
da ignorišem tu pomisao. Biću kurtoazna i kulturna, a
Ivan i ja ćemo sedeti u njegovoj sobi.
Obukla sam se što sam neupadljivije mogla –

farmer-ke, bež rolka, crna kožna jakna, ravne crne
cipele i dis-kretno se našminkala.
U autobusu koji je polazio sa Novog Beograda gde

sam tada živela u iznajmljenom stanu sa cimerkom pa
do Ivanovog stana u centru Beograda, uprkos
sopstvenoj volji, hvatala sam sebe kako mi misli lete ka
Ivanovom ocu, tom čoveku koji je plenio šarmom i
specifičnom harizmom. Ne, ne, govorila sam samoj
sebi, svesna da moja sanjarenja mogu biti opasna.
Stojeći ispred interfona na kojem je trebalo da pri-

tisnem stan Đorđević, osetila sam kako mi se ubrzava
disanje, ali odlučila sam da ću biti hrabra i pozvoniti.
Ulazna vrata zgrade su se odmah otvorila i ja sam se
popela na treći sprat gde me je na vratima svog stana
sačekao Ivan.
„Izvoli, uđi“, rekao je.
Pogledala sam kroz hodnik u dnevni boravak i ugle-

dala ga.
Sedeo je u prostranoj fotelji, sportski obučen u

džem-per i pantalone od somota, zauzimajući
autoritativan stav s prekrštenim nogama, pušeći
cigaretu s čašom vi-skija pored sebe i čitajući novine.
Videvši da ja ulazim u stan, odložio je novine i

odme-rio me pogledom od glave do pete.
Prišla sam mu da se pozdravim i najednom osetila

nelagodnost. Kolena su počela da mi klecaju, a ruke da
podrhtavaju i ja sam se trudila da on to ne primeti. Na-
šavši se s njim licem u lice, oči u oči, bila mi je potrebna
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velika hrabrost da mu pružim ruku, ali sam bila svesna
da to moram da učinim. Kada se moja ruka našla u nje-
govoj, zapalila se varnica i ja sam brzo povukla ruku. U
trenutku sam se zbunila ne znajući ni šta da kažem ni
kako da se ponašam.
„Aleksandra, kako vaša rana?“, upitao me je preki-

nuvši napregnuto ćutanje i shvatajući šta se sa mnom
dešava.
„Sa mojom ranom je sve u redu. Sasvim je zacelila.

Još jednom vam hvala, gospodine Đorđeviću“, odgovo-
rila sam trudeći se iz petnih žila da on ne oseti da mi
glas podrhtava.
„Nema na čemu, Aleksandra.“
Neposredan način na koji je izgovarao moje ime bri-

sao je distancu koja je postojala između nas, a u tome je
bilo i izvesnog uvažavanja moje ličnosti premda sam
bila mnogo mlađa od njega.
Instinktivno sam se udaljila i pošla u Ivanovu sobu.
„Hoćeš li kafu ili neki sok?“, upitao me je Ivan.
„Kafu. Mada neću moći dugo da se zadržavam kod

tebe, moram da učim.“
Znala sam da je ovo providan izgovor jer smo slušali

tek uvodna predavanja, ali upalio je.
„Okej. Brzo se vraćam.“
Kad je Ivan otišao da skuva kafu ostavivši me samu

u njegovoj sobi, sva sam pretnula od neke čudne zebnje.
Njegov otac bi mogao svakog trenutka da uđe u sobu, a
ja sam bila apsolutno nespremna da se sa njim još jed-
nom direktno susretnem. Nisam umela samoj sebi da
objasnim šta se sa mnom dešava, ali ovaj čovek
privlačio me je kao magnet.
Ivan se ubrzo vratio noseći dve šolje s kafom na

poslužavniku.
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„Ovo su beleške sa predavanja iz filozofije. Radimo
antičku filozofiju; a ovo je uvodno predavanje iz antičke
književnosti; profesor je govorio o homerskom pitanju.“
„Zvuči zanimljivo“, prokomentarisao je
Ivan.“ „Da, i nije teško“, rekla sam.
„Kako za koga. Selekcija među nama će se izvršiti u

junskom ispitnom roku.“
„I ja tako mislim. Čula sam da su se na našu grupu

upisali studenti s najvećim kapacitetom.“
„I ja. A jedna od devojaka sa grupe koja poseduje

ve-liki potencijal i kapacitet si ti.“
„Zaista tako misliš?“, rekla sam uz poluosmeh.
Ivan je potvrdno klimnuo glavom.
„Pa bila si četvrta na spisku primljenih kandidata. Ta

činjenica dovoljno govori.“
„Ivane, hvala ti na komplimentu.“
Primetila sam kako se u Ivanovom društvu polako

opuštam. Srkutali smo kafu i prešli na neobavezno ća-
skanje, a onda me je prenulo zvonjenje mog mobilnog
telefona. Bila je to moja najbolja prijateljica i
koleginica Marta koja me je pozvala baš u pravom
trenutku kao iz-govor da napustim Ivanov stan.
„Moram da krenem“, rekla sam.
„Hvala ti na beleškama. Vratiću ti ih čim ih

fotokopi-ram. Vidimo se na fakultetu.“
U trenutku sam se dosetila da bi trebalo da

pozdravim Ivanovog oca. Zaustavila sam se na
dovratku i napre-gnuto izgovorila:
„Doviđenja.“
„Doviđenja“, otpozdravio mi je i uputio mi značajan

pogled onim svojim metalnosivim očima.

Brucošijada
Taj jesenji dan nije puno obećavao. Ali ćudi života

su nepredvidive.
Postavši brucoškinja na beogradskom Filološkom

fa-kultetu svila sam svoje malo gnezdo u dvosobnom
stanu koji se nalazio u potkrovlju jednog solitera u
sedamdese-tom bloku na Novom Beogradu. Stan sam
delila sa Ce-com, mojom koleginicom sa studijske
grupe. Veća soba pripadala je njoj, a manja meni.
Novembar je bio u jeku,nebo je bilo prekriveno ta-

mnim oblacima i hladnoća je pretila da se uvuče u kožu.
Ceca nije bila kod kuće. Sedela sam u svojoj sobi slu-
šajući „Indijansko leto“ od Žo Dasena. Uživala sam u
muzici, u atmosferi, puštajući da me ophrva lagana
melanholija.
Zvonjenje mobilnog telefona prenulo me je iz sanja-

renja. Bila je to Marta, moja nova drugarica i
koleginica. Upoznale smo se slušajući uvodna
predavanja i već smo se zbližile.
Marta je bila malo niža od mene, imala je dugačku

kosu ofarbanu u crveno koja joj se spuštala niz ramena,
velike plave oči i razoružavajući osmeh. Bila je vedra,
ekstrovertna, komunikativna i društvena.
Marta je, što se nekih stvari tiče, bila antipod meni. Na

život je gledala kroz prizmu realnosti i stoga je i meni
pomagala da neke situacije sagledam objektivnije. Njena
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procena se gotovo uvek ispostavljla ispravnom zato što
je imala prirodnu inteligenciju i pamet. Stajala je sa obe
noge na zemlji. Ja sam bila impulsivna, plahovita, hiro-
vita i ekstremna, dok je ona bila staložena, realna, do-
sledna i postojana i interesovale su je praktične stvari.
Marta je bila plemenita. Uvek mi je pomagala u

nevo-lji, imala je uho za moje probleme i nije me
ostavljala da sama patim. Za nju je svaki problem bio
rešiv. Premda nije imala puno ljubavnog
iskustva,poznavala je mušku psihologiju i pomagala mi
je da rešim svoje ljubavne probleme.
Nas dve smo lako uspostavile međusobno poverenje.

Kad bih joj poverila neku tajnu, mogla bih sa sigurno-
šću da tvrdim da je to ostajalo zakopano u njoj. Zato
sam i verovala da će naše prijateljstvo izdržati
iskušenje vremena.
Bile smo nerazdvojne. Svuda smo išle zajedno, po-

veravale se jedna drugoj, delile dobre i loše studentske
dane. Znala sam pouzdano da bolju prijateljicu nikada
neću naći.
„Čao, Sandra, šta radiš?“, pitala me je Marta svojim

melodičnim glasom.
„Slušam muziku.“
„Pozvala sam te da ti kažem da večeras organizuju

brucošijadu na Pravnom fakultetu. Hoćeš da odemo?
Ve-čeras ionako nema nikakve posebne zabave.“
Nisam se ni sekund kolebala. Bila sam ljubitelj žurki

i dobrih zabava. Odmah sam prihvatila.
„Baš mi se ide“, rekla sam.
„Odlično. Doći ću po tebe taksijem. Budi spremna

oko osam.“
„Dogovoreno.“
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„Vidimo se.Ćao.“
„Ćao.“
Odmah sam otvorila ormar birajući šta da obučem.

Opredelila sam se za vunenu crnu haljinu sa rol kra-gnom
koja mi je dopirala do kolena, crne kožne cipele sa malom
potpeticom i crnu kožnu jaknu. Onda sam stala ispred
ogledala i četkom očešljala svoju kosu boje zrelog žita
podšišanu na paž, a diskretnom šminkom sam ista-kla
svoje plavozelene oči i pune, senzualne usne. Napo-sletku
sam bila zadovoljna svojim izgledom.
Marta je po mene došla tačno u osam sati.
„Divno izgledaš“, primetila je.
„I ti takođe“, uzvratila sam joj komplimentom koji je

zaista i zaslužila odevena u bež haljinu od kašmira koja
je izrezom sa desne strane otkrivala njene lepo obliko-
vane noge obuvene u krem čizme od antilopa. Marta je
svoju crvenu kosu podigla u elegantnu punđu, a na
svoje tamnoplave oči nanela je tanak sloj šminke i
delovala je zbilja zanosno.
Izašavši iz mog stana pozvale smo taksi koji je

treba-lo da nas odvede do Pravnog fakulteta.
Smestila sam se na zadnjem sedištu taksija pored

Marte i najednom me je zapahnuo jak miris njenog par-
fema.Odmah je počela da ćućori.
„Večeras će biti gužva na Pravnom. Svi brucoši sja-

tiće se tamo. Čula sam govorkanja da će doći i ekipa s
našeg fakulteta“, rekla je Marta slavodobitno.
Marta je bila nešto poput eliksira radosti i sa njom u

društvu provod je bio zagarantovan. I ja sam se
radovala ovom događaju potajno se nadajući da ću tamo
naići na neku zanimljivu osobu.
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I zaista, na toj žurci, potpuno nenadano, uleteo je on
u moj život i ja nisam mogla ni slutiti koliko će ga
promeniti.
Izašavši iz taksija i ulazeći na Pravni fakultet, Marta

i ja smo upale u središte gužve i meteža. Bilo je mračno
i svetla su bila prigušena , a svi prisutni novopečeni stu-
denti držali su u rukama plastične čaše s pićem i u obla-
ku od duvanskog dima gotovo da su se mogle razaznati
samo siluete.
Marta je već na prvom uglu naišla na neke poznate

ljude. Ja sam se uputila ka šanku pazeći da me neko ne
izgori cigaretom ili da mi ne iscepa čarapu za šta je bila
potrebna pozamašna doza virtuoznosti.
Ušpevši s mukom da se probijem do šanka, najpre

sam iz tašne izvadila papirnu maramicu i njome
pažljivo pokušala da otrem suze izazvane duvanskim
dimom a da pritom ne razmažem šminku; zatim sam
naručila čašu koka-kole i okrenuvši se od šanka
pogledom sam tražila stolicu sa koje bih mogla da na
pristojnoj razdaljini po-smatram šta se dešava.
Dok sam kružila pogledom, u svojoj neposrednoj

bli-zini, na desnoj strani od mene, ugledala sam njega.
Sta-jao je sam i potpuno izdvojen od ostalih. U jednoj
ruci držao je čašu s pićem, a u drugoj cigaretu i delovao
je zamišljeno i odsutno. U polumraku, u crnoj kožnoj
jakni i farmerkama, u beloj košulji raskopčanog
okovratnika, izgledao je veoma privlačno tako da nisam
mogla da ga ne primetim.
Odmah je zagolicao moju znatiželju. Delovao je pot-

puno drugačije od ostalih. Intelektualan, produhovljen,
nedokučiv, sa specifičnom harizmom i jedinstvenom
aurom.
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Privukao me je na prvi pogled. Odlučila sam da ga
upoznam i da prva preduzmem inicijativu. Ako treba,
upotrebiću svu moć svoje ženske koketarije samo da ga
osvojim.
Moje neformalno „ćao“ izgovoreno sa iskrenim, ra-

dosnim osmehom je upalilo da skrenem njegovu pažnju
s obzirom na to da je njegov stav odavao utisak da te
večeri želi da bude sam.
Okrenuo se ka meni i pogledavši me kroz stakla svo-

jih naočara nonšalantno otpozdravio:
„Ćao!“
„Ja sam Srđan“ izgovorio je specifičnom bojom

glasa koju sam od tada uvek mogla lako da prepoznam.
Zatim je spustio čašu s pićem na šank i pružio mi ruku.
Za delić trenutka moja ruka našla se u njegovoj u

čvr-stom stisku.
„Ja sam Aleksandra“ rekla sam trudeći se da prikri-

jem uzbuđenje koje me je preplavilo.
Privetivši moju smetenost, upitao me je:
„Šta piješ?“
Htela sam da kažem „koka-kolu“ ali mislila sam da

to nije u skladu sa trenutkom i večerašnjom atmosferom.
Nisam konzumirala alkohol, ali nešto blaže je moglo da
dođe u obzir. Zato sam rekla:
„Crno vino.“
Započela sam razgovor sa ovim mladićem sa name-

rom da ga očaram, a sada sam najednom bila zatečena;
šta da mu kažem, šta da ga pitam?
Nastala je kratka stanka koju je on prekinuo jedno-

stavnim pitanjem:
„Šta studiraš?“
„Svetsku književnost“ rekla sam sa dozom ponosa u

glasu.
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„Aha“ prineo je čašu votke ustima, lagano otpio
jedan gutljaj i konstatovao:
„Znači da smo kolege.“
Bila sam iznenađena ovim slučajnim otkrićem, dok

je Srđan delovao kao da uopšte nije.
„Na prijemnom je bila velika konkurencija“ primetio

je.
„Da“ složila sam se prisećajući se kako mi je od

neiz-merne sreće srce poskočilo kada sam ugledala
svoje ime na spisku primljenih kandidata.
„Zašto si se opredelila baš za svetsku književnost?“ „Želim
da postanem pisac“ izgovorila sam sa to-

likim samopouzdanjem u glasu bezmalo kao da sam
Hemingvej.
Moj odgovor ga nije nimalo šokirao. Štaviše, bio je

logičan. Većina studenata sa ove studijske grupe ima tu
ambiciju.
Klimnuo je glavom u znak razumevanja.
„Osvojila sam neke književne nagrade u

gimnaziji“ dodala sam želeći da zvučim ozbiljno i
ubedljivo.„A či-tanje i pisanje su dve stvari u kojima
sam oduvek najviše uživala.“
„Ja sam novinar. Radim kao urednik jednog književ-

nog časopisa. I ja umem da baratam s rečima.“
„Stvarno? To je divno. Samo što između nas postoji

jedna bitna razlika. Ja želim da pišem o fikciji, a ne o
stvarnosti.“
„Voliš da se osamiš i da sanjariš?“

„Da, želim da uživam u slobodi. U kreativnoj
slobodi.“ „Jedan pisac sa čijom se mišlju slažem je rekao
da da je sloboda dobra samo za one koji su jaki, koji su je
dostojni.“
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Bila sam zadivljena konverzacijom sa Srđanom, pa
sam ga upitala:
„I tebe zanima stvaralaštvo?“

„Naravno. Mnogo sam istraživao. A dve godine pro-veo sam
na Filozofskom fakultetu studirajući filozofiju.“ Videći da

sam impresionirana našim razgovorom, za-
pitao me je:
„Koji ti se predmet na prvoj godini najviše
sviđa?“ „Antička književnost.“
„I meni. Već sam pročitao neke od grčkih tragedija

koje imamo na programu. Za sada mi je najomiljenija
Eshilova trilogija Orestija. Preporučujem ti da nju prvo
pročitaš.“
„Hoću“ odgovorila sam rešena da to uradim što pre.

Ovaj očaravajući mladić za kratko vreme zapalio mi
je srce. Kako je razgovor dalje odmicao, bila sam sve
više impresionirana njime.
„Neki pisci tvrde da je pisanje ludilo, jedna manija i

da samo ludak može da izabere pisanje kao profesiju. U
potpunosti se slažem s njima jer sam to iskusio na sop-
stvenoj koži.“
„Znači li to da i ti pišeš?“
„Da. Pišem pesme i kritike. Ako te pisanje čini

toliko srećnom kao što kažeš, i ako zaista imaš ozbiljnu
nameru da se time baviš, pomoći ću ti u tome. Daj mi
svoje tek-stove da ih pročitam.“
Bila sam zbunjena i zatečena. Tek što smo se

upozna-li, a on je već tako predusretljiv prema meni i
želi da mi pomogne.
„Ne znam kako da ti zahvalim“ promucala sam.
„Nema potrebe da mi zahvaljuješ. To je samo mala

kolegijalna pomoć.“
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U žaru razgovora sa Srđanom gotovo da sam sasvim
zaboravila na Martu. A onda sam je spazila kako se
provlači kroz sivu izmaglicu od duvanskog dima, težak
zadah alkohola i buljuk polupijanih mladih ljudi i ide
ka šanku.
„Marta, gde si se zagubila? Nema te cele večeri.“
„To pitanje bi trebalo ja tebi da postavim.“
Delovala je ljutito naručujući džin-tonik, a onda je

zbunjeno pogledala u Srđana.
Htela sam da ih upoznam, ali se ispostavilo da se oni

već poznaju.
„Ha, poznata faca sa Filozofskog!“ rekla je Marta

ushićeno.
„I ja se tebe sećam sa onih naših ludih

žurki“ odvratio je Srđan, a onda, kao da se nečeg
dosetio, pogledao na sat i rekao:
„Moram sad da krenem. Aleksandra, mnogo mi je

drago što smo se upoznali.“
„I meni“ rekla sam i uistinu sam tako i mislila. Srđan
je zatražio račun od konobara, platio, a onda

smo razmenili brojeve telefona.
„Javi se kad budeš imala vremena“ rekao je

opušteno, pozdravio se sa nama dvema i otišao.
Kad je Srđan otišao, u klubu je ostala mala skupina

ljudi, uglavnom mladića koji su se teturali od dejstva
al-kohola i nekolicine devojaka koje su sedele na
barskim stolicama i naručivale žestoka alkoholna pića.
Marta i ja smo sele na dve niske stolice u uglu i

sumi-rale utiske večerašnjeg provoda. Obema nam je
smetala mešavina znoja, duvanskog dima i zadaha
alkohola koja je preplavila klub Pravnog fakulteta.
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Ja sam zamišljeno pognula glavu i prošla rukama
kroz kosu, dok je Marta sedela sva klonula. Njeno
dobro raspoloženje naizgled je sasvim iščililo. A onda
se najed-nom trgla i presekla me pitanjem:
„Sandra, otkrij mi tajnu. Kako si uspela da ga

smuvaš?“
„Šta ti pada na pamet, Marta?“ brecnula sam se.

„Uopšte ga nisam smuvala. Samo smo se upoznali.“
„Sećam ga se sa nekih dobrih žurki. Sve ribe su

ludele za njim.“
Pretvarala sam se da to nisam čula, a u sebi sam

liko-vala. Ustajući, rekla sam:
„Hajdemo, pozvaću taksi.“
Marta me više ništa nije pitala. Od tog trenutka kao da

smo se zaverile da Srđanovo ime više nećemo spomi-njati.
Ćutke smo se vozile do kuće, umorno zavaljene na
zadnjem sedištu taksija, obe u svojim mislima.
Ušla sam u stan i zatekla svoju cimerku Cecu kako

spava. Već je bilo tri sata posle ponoći. Skinula sam
ode-ću i šminku i sjurila se pod tuš. Voda je imala
blagotvor-no dejstvo po moje telo i um. Potom sam se
umotala u frotirski peškir i ispružila na krevetu u svojoj
sobi. Ovo je bila sjajna noć, razmišljala sam.


