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1. Noa

Sala je bila memljiva, stara. Parket je škripucao pod bosim stopali-
ma. Prigušeno svetlo i oblak dima koji je dopirao iz upaljenih insensa 
bili su jadni pokušaj da se stari košarkaški teren pretvori u prostor za 
jogu.

Bio je okružen ženama, njih desetak, starih, mladih, lepih, manje 
lepih, negovanih, zapuštenih... Jedini muškarac, sem njega bio je sam 
instruktor. Iako je u Beogradu bilo mnogo bolje opremljenih sala, svi 
su mu preporučili Boška, sredovečnog učitelja joge. Ovde je bio već 
treći put i neke od devojaka koje su trenirale sa njim očigledno su ga 
prepoznale. Ni jedna nije otvoreno prišla ili zatražila autogram ali znao 
je da jesu. Znao je, jer su parfemi u sali sve više prikrivali miris in-
sensa, jer su dolazile sve provokativnije obučene na trening. Dobro je 
znao kako izgledaju pogledi nakon što shvate ko je on, blago stidljivi, 
puni nade da će ih primetiti ili pogledi lovaca. Neke od tih žena bile su 
predatori. Bio je srećan sa Anom, srećan što svim tim likovima može 
da se nasmeši i kaže” ja sam zauzet”. Istinu govoreći, nekima ni to nije 
bilo dovoljno, ali uglavnom ih je odbijalo. Užasavao se grupi devojaka, 
bilo da su mu se nudile samo zato jer je bio već poprilično slavan, bilo 
zato jer su bile zaljubljene u neku od uloga iz romantičnih sapunica 
koje je na početku karijere morao da prihvati, a kojih se od prvog dana 
duboko stideo.

Delovalo je kao da ovde, u Srbiji neće imati naročitih problema s 
agresivnim curama. Bio je tu već mesec dana i do sad je upoznao samo 
jednu, a i ona je verovatno bila plaćena da se tako ponaša. Njegov vodič 
Dragan, nešto poput ličnog asistenta za snalaženje u Beogradu, odveo 
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ga je još prve večeri na nekakav splav. Noćni klubovi na vodi ovde su 
bili kulminacija provoda. Dragan očito nije odradio domaći. Sve vreme 
ga je ubeđivao da proba Šljivovicu, domaću rakiju. Nudio mu je travu, 
kokain, sve od čega je već godinama prestravljeno bežao. I konačno, tu 
je bila i ona, izuzetno atraktivna devojka, koja je opsednuta njegovim 
likom i delom i koja je „ne” razumela tek kad je postao grub i počeo 
da psuje. Otperjao je sa splava bez Dragana i taksijem se vratio u hotel. 
Draganu su trebale dobre dve nedelje da skopča s kim ima posla i da 
osim prevoza, organske hrane, joge i njegove vrste cigareta koja se ovde 
nije prodavala, u suštini ni o čemu drugom neće morati da brine. Kao 
i svi drugi vodiči sa setova u početku je bio razočaran. Valjda se nadao 
da će narednih šest meseci i on uživati u divljem provodu.

Ova sredina je bila pitoma. To je jedan od razloga što je voleo jogu. 
Nikad nije naišao na nasrtljivce na treninzima.

Pružio je prostirku po podu. Prvi put je za šest godina, koliko se 
bavio jogom morao da kupi prostirku. Sale su obično imale svoje. Žena 
pored koje je stao je, gotovo nervozno povukla svoju udaljivši se par 
metara od njega. Istu stvar je uradila i na prošlom treningu. Na trenu-
tak je učinilo da se oseća nepoželjnim tu. Dugo se tako nije osetio. Lju-
di su se obično pretvarali da su presrećni što je u njihovom prisustvu, 
čak i oni koji očito to nisu bili. Ona očigledno nije imala pojma ko je 
on. To ga je neobično smirivalo i uznemiravalo u isto vreme. Još uvek 
postoje ljudi za koje je anonimus, pa makar i ovde na Balkanu, mogao 
je pred takvima da se opusti. No istovremeno crv taštine ga je izjedao. 
I večiti strah da mu je ovo poslednja uloga, da će toliko da zajebe da 
niko više neće želeti da pogleda njegov film, bi se lagano širio njego-
vim grudima. Nije dovoljno poznat, jos uvek nije dovoljno dobar. Ovaj 
je strah bio sastavni deo karijere koju je odabrao. U svetu filma, niko 
nije bio dovoljno uspešan, dovoljno popularan ili talentovan da bi bio 
imun na krah, na potpuno nestajanje sa scene. Dovoljno je zameriti se 
pogrešnim ljudima, odabrati pogrešnu ulogu, izgovoriti rečenicu koja 
može biti pogrešno protumačena i za tili čas od „talentovanog, poželj-
nog, smernog filantropa” postaneš „netalentovani, suviše preplanuli, 
loše odeveni ljigavac kome niko ne želi da da ulogu.”

Primetio ju je već na prvom treningu. Bila je jedina koja se posle 
meditacije nije zadržavala ni malo. Kao furija je navukla patike i izle-
tela napolje, već spremno držeći cigaretu u ustima. Impresivan je bio 
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način na koji je uvlačila taj savršeni prvi dim. Tačno je znao kakav je to 
osećaj. Kad dugo ne zapališ a onda te oblije apsolutno blaženstvo dok 
uvlačiš prvi dim. Nikad nije video da neko toliko u tome uživa. Bila je 
pre neobična, nego lepa. U kasnim tridesetim, duga smeđa kosa, sićuš-
ne građe i čudno lice. Velika usta, veliki nos i ogromne svetle oči. Sve to 
skupa je delovalo više nego skladno. Zvalo je da ga gledaš. Magnetski 
je privlačilo pogled.

Na prošlom treningu je jedna od devojaka donela knjigu i zamolila 
je da joj se potpiše, sem toga bilo je određenog autoriteta u načinu na 
koji se odnosila sa drugima, ma koliko se smešila i bila ljubazna sa 
svima.

Što je više o njoj razmišljao to ga je više iritiralo što je po drugi put 
tako mahnito sklonila svoju prostirku.

„Jel ja tebi smetam?”
Trgo ju je iz razmišljanja. Na trenutak je delovala zbunjeno a onda 

se široko osmehnula „Ne. Zašto pitaš?”
„Već drugi put se nervozno udaljavaš kad spustim prostirku” Zvu-

čao je napeto, skoro nervozno. Nije želeo tako da zvuči.
Još se šire osmehnula „ Ne, samo... Veliki si. Duge noge, duge ruke. 

Volim da imam prostora dok radim asane, da ne razmišljam da li ću 
udariti nekog i da li će mene neko da udari... „

Naravno, naravno da je objašnjenje bilo jednostavno i logično. 
Naravno da je arogantna budala u njemu morala da bude u centru pa-
žnje i sve protumači lično.

Posmatrala ga je očekujući da nešto kaže a on se osećao kao idiot, 
što je i bio. Uragan misli mu je kolao glavom.

„Izvini, kreten sam.” A onda je rešio da zaigra na najgluplju moguću 
kartu. „Ovde kao da samo žene rade jogu. Mislio sam da ti možda zato 
smetam.”

Podigla je obrve i raširila oči. Kao da pita „Koliki si ti zapravo kre-
ten? Zar misliš da sam toliki seksista?” U trenutku je shvatio da je lupio 
još veću glupost. Mora da mu se sva ta neprijatnost ocrtavala na licu. 
Kao da je rešila da mu prekrati muke. Ponovo se nasmešila. „Šališ se? 
Presrećna sam što dolaziš. Od kad si tu devojke više ne prde na trenin-
zima kao ranije”

Nije mogao da obuzda gromoglasan smeh. Žene pred njim nisu iz-
govarale takve stvari. Trudile su se da deluju prefinjeno. Ali sve je to 
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bilo lažno. Nisu se ustručavale da kažu da bi mu popušile ali o prdenju 
su bile suviše fine da pričaju.

Pokušavao je da se zaustavi, da nešto kaže, ali i dalje ga je savladavao 
smeh. I ona se smejala i ponovo sela na svoju prostirku. Nije mogao da 
se zaustavi ni nekoliko minuta kasnije kad se Boško smestio na svoju 
prostirku i počeo sa vežbama disanja. Osetio se kao školarac koga će 
izbaciti sa časa, znao je da deluje budalasto ali nikako nije prestajao. Na 
kraju je duboko udahnuo i zadržao vazduh nekoliko sekundi. Ovo je 
upalilo. Izvinio se svima i nastavio.

Tokom čitavog časa se fokusirao da ne gleda ka njoj. Morao je da 
uloži napor. U par navrata su im se pogledi sreli i ponovo bi ga prepla-
vio smeh.

Gasovi na jogi nisu ništa neobično. Čitavo telo se opušta, opuštaju 
se creva. Pojedine vežbe su čak namenjene ovom vidu pražnjenja jer 
je zdravo. Svima se desilo i većina ne odreaguje. Svi se pretvaraju da 
nisu čuli i da nisu oni. Samo tako je moguće mirno nastaviti trening. 
Ali kad se posle ovakvog razgovora to zapravo dogodilo, i to samom 
treneru...

Više nije bilo načina da se suzdrži grohotom se smejao u sav glas. 
Pogledao ka njoj. I ona je vrištala. Sedela je na prostirci skupljenih ko-
lena držala se za stomak i cela se tresla od smeha. Njihovo smejanje je 
bilo toliko zarazno da su i ostale devojke počele. Smejali su se svi sem 
Boška koji je delovao uvređeno. Pogledao je ponovo ka njoj. Ustala je i 
skupila prostirku. Izvinila se i brzo krenula ka izlazu. Čitavo telo joj se i 
dalje treslo od smeha. Ni sam ne zna zašto. Uopšte nije razmišljao. Nije 
to bila nikakva odluka. Prosto je ustao, izvinio se i krenuo za njom, kao 
da je to bila najlogičnija i najprirodnija stvar. Tek kada ju je skoro su-
stigao shvatio je da nema pravog razloga da bude tu, osim što su oboje 
umirali od smeha, nije imao izgovor što je sledi.

Navlačila je patike i preturala po tašni. Znao je šta traži. Zavukao je 
ruku u torbu i izvukao svoje cigarete. Što su se više udaljavali od sale 
smeh je sve više jenjavao.

Trljala je obraze, boleli su je od smeha. Boleli su i njegovi. Gurnula 
je velika staklena vrata i iskoračila u prijatno veče. Tek se smrkavalo. 
Cigareta joj je već bila u ustima. Posmatrao ju je. Čekao je da vidi kako 
uvlači prvi dim. Fascinirao ga je način na koji uživa u cigareti. Po-
gled joj je bio spušten dok je kresala upaljač. Žmurila je dok je duboko 
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uvlačila dim. Ramena su joj se lagano podigla a onda spustila dok ga 
je ispuštala. Podigla je blago glavu i otvorila oči. Prekrasne zelene oči. 
Netremice ju je posmatrao. A onda brzo i sam pripalio.

„Šta misliš jel bi ga uvredilo više što smo se smejali jer prdi ili zato 
što jedva čekamo da se čas završi da bi pripalili?” Ponovo su se smejali.

„Mislim da je Boško suviše zen da bi ga to što na času ima holivud-
sku zvezdu sprečilo da prdi.” Eto ga, hladan tuš. U trenutku se sledio. I 
nije uspeo da odglumi. Zbunjeno ga je posmatrala. Reci nešto, ponav-
ljao je u sebi „Konju jedan reci nešto”. Znala je ko je on. I nimalo se nije 
ustručavala. „Arogantni kretenu makar se nasmej, reci nesto!!!”

„Jesi dobro?”
Gospode na šta li liči kad ga to pita.
„Ne samo, mislio sam da ne znaš ko sam.” Ispuhnuo je. Nije to hteo 

da kaže. Prosto je izašlo iz njega. Baš kao što je maločas ustao i krenuo 
za njom, kao da nije razmišljao u prisustvu ove žene. Samo je delao.

Blago se nasmešila. „Ma daj „Mislilac” je jedan od najboljih filmova 
koje je Holivud izbacio u poslednjih desetak godina”. Slagao se s tim. 
„Mislilac” jeste bio retko dobar film i bio je jako ponosan što radi na 
njemu, iako je uloga bila mala. Posmatrao je. Znala je o filmovima, bila 
je beskonačno duhovita, uživala je u cigaretama i nimalo nije marila za 
njegov status selebritija.

„Hej, moraš mi dozvoliti da te odvedem na kafu. Imamo još sat vre-
mena do kraja treninga, bar toliko vremena sigurno imaš.” Izgovorio je 
i osetio knedlu u grlu. Nije želeo da ga odbije. Gotovo da ga je plašila 
ta ideja. Pogledala je na sat.

„Ok. Samo lepo je napolju šta misliš da uzmemo za poneti i sedne-
mo u park preko puta?”

Sviđala mu se ideja. Zaista veče je bilo savršeno i bilo bi glupo 
protraćiti ga u nekom zagušljivom kafeu. Uz to jako mu se dopalo što 
je ovo bio njen predlog, devojke su želele da budu viđene s njim pa 
makar i u zabitom kafiću, zvuči ružno, ali kad si neko vreme deo tog 
sveta postaneš svestan takvih stvari. Njoj to nije palo na pamet. Ona je 
samo želela da uživa u prolećnoj večeri. 
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uvlačila dim. Ramena su joj se lagano podigla a onda spustila dok ga 
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sveta postaneš svestan takvih stvari. Njoj to nije palo na pamet. Ona je 
samo želela da uživa u prolećnoj večeri. 
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2. Marta 

Pruži joj kartonsku čašu. Bila je topla. Bacila je poklopac i dopustila 
da joj miris espresa zagolica nozdrve. Obožava miris kafe. Smešio se. 
Stajali su na semaforu. „Šta je smešno?”

Nasmejao se šire. „Nikad nisam video da neko toliko uživa u pr-
vom dimu cigarete kao ti. A sad isto radiš sa kafom. Mislim cigaretu 
razumem, i ja obozavam taj prvi dim, ali zaista niko toliko ne uziva u 
njemu ko ti.”

Smejala se. Mnogo se smejala poslednjih par sati.
„Otkud kod Boška? Znam da snimaš film ovde. Svi mediji bruje o 

tome. Ali otkud joga?”
Valjda nije previše direktna. Mnogo je ljudi na jogu krenulo iz vrlo 

ličnih razloga. Ona sama je jogom rešavala svoje napade panike. Nije 
ih se stidela i nije imala problem da takvu informaciju podeli sa potpu-
nim strancem, ali vremenom je shvatila da ljudi nisu toliko otvoreni.

„Već godinama vežbam. Zbog filmova sam nekad primoran da ne 
izbijam iz teretane, ali ne volim to. Joga me opušta i smiruje. Pre šest 
godina sam shvatio da mi je neophodan takav ventil. Ne stižem uvek, 
ali kad god mogu idem. Za Boška su rekli da je najbolji. Mada su uslovi 
očajni.”

Klimala je. Uslovi jesu bili loši ali istina je da je Boško bio nadaleko 
najbolji učitelj u gradu.

„I ti dugo vežbaš. Znaš redosled svih asana. Skoro da ne slušaš šta 
on govori i sve vreme žmuriš.” 

Posmatrao ju je. Zašto ju je posmatrao? Osetila je napetost u stoma-
ku. Noa jeste bio jedan od najlepših muškaraca koje je u životu srela. 
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To je valjda bio deo njegovog posla. Ne previše visok, izvajanog tela, 
plav, savršeno preplanuo, srpaste plave oči i usta koja su vrištala polju-
bi me. Uz to, delovao je kao prijatno društvo. No, nije očekivala da će 
osetiti privlačnost, ne tako brzo. Razmenili su tek par rečenica...

„Da jako dugo. Sa Boškom sam par godina, ali jogu treniram znat-
no duže. Nikad nisam volela sportove. Ovo mi je leglo.”

Tišina. Ponestalo je smeha, ponestalo je tema... Ne znaju ništa jedno 
o drugom. O čemu bi pričali. Sem joge im ništa nije zajedničko. Nava-
lila se na naslon klupe i uzdahnula. Obično je mrzela tišinu. Osećala je 
nelagodnost kao da se očekuje da nešto kaže a njoj reči ne dolaze. Ali 
sad je bilo drugačije. Sad joj tišina nije smetala , nije bila neprijatna. 
Pijuckali su kafu, uvlačili dim za dimom i uživali u prijatnoj večeri. 
Osećala se opušteno, dugo se nije tako osetila, posebno ne u prisustvu 
neznanca. Mogla je da oseti njegovu energiju i prijala joj je. Bila je pi-
toma, pozitivna, poput zelene boje lišća koje ih je okruživalo. I on je 
bio opušten. Dvoje potpunih stranaca koje je puka slučajnost smestila 
u isto vreme na isto mesto zamišljeno su sedeli na klupi i uživali.

„Dopao ti se „Mislilac”? mazno je prekinuo tišinu.
Jako joj se dopadao. Posle mnogo vremena je oduševljeno izašla iz 

bioskopa.
„Bila sam šokirana što je takvo ostvarenje, umetnički film, pravi 

film, postao i blockbaster. Ne volim ono što Holivud izbacuje danas. 
Ponekad nešto odgledam i često izađem na pola filma. Ali „Mislilac”, 
ostavio me je katatoničnom. Nisam mogla da se pomerim sa sedišta u 
bioskopu. To je ono što od filma očekujem.”

Sve vreme je gledala ispred sebe ali mogla je da oseti njegov pogled. 
Energija među njima nije više bila tako benigna. Ponovo je osetila pri-
tisak u grudima i dah joj postade plitak. Uzdahnula je.

„Voliš umetnički film? Malo ko danas od filma očekuje umetnost...”
„Film jeste umetnost, to što ga Holivud pretvara u biznis je nešto 

sasvim drugo.” Nije mu dozvolila da završi. Okrenula se ka njemu i go-
tovo zahuktano nastavila. Pojedine teme kao da pritisnu nekakav pre-
kidač u njoj i pokrenu lavinu. Film je bila jedna od njih. Malo prema 
čemu je osećala toliko strasti kao prema filmu.

„Danas je svaka umetnost pretvorena u biznis. Najbolji književnici 
ili ne mogu da izdaju knjige ili dobijaju bedne honorare za to jer je sve 
potčinjeno njegovom visočanstvu kupcu. To što prosečan konzument 
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te iste umetnosti o njoj ne zna gotovo ništa uopšte nije važno. Umet-
nost više nije stvar nadahnuća. Svako umetničko delo pravi se malte 
ne po narudžbini. Zato su filmovi takvi zato su knjige takve zato je 
muzika takva. Najgore za ljude poput nas je što kao umetnik ili možeš 
da se prepustiš stihiji i stidiš se sopstvenog rada, ili možeš da umreš od 
gladi i radiš kao automehaničar, a onim u šta si stvarno zaljubljen da se 
baviš kao hobijem.”

Netremice ju je posmatrao. Grudi su mu se brzo podizale i spustale.
„Izvini film je moja ...pa ne znam .. moja velika strast. Zaljubljena 

sam u film od kad znam za sebe. Zgrožena sam onim u šta se pretvara.” 
Gospode misliće da je neki psihopata, neurotična žena koja eksplodira 
na najobičnije pitanje. Zastala je i blago se nasmešila. „Sad verovatno 
misliš da sam neki psihopata, filmski terorista” Zakikotali su se oboje.

„Ne, samo nikad nisam čuo da neko tako govori o filmu, sa toliko 
strasti, a okružen sam ljudima koji se time bave.” Smešio se i otpio gut-
ljaj kafe. „Potpuno se slažem sa svim što si izgovorila, mada je moram 
priznati bilo napetije nego što sam očekivao.” Ponovo su se smejali.

„Usudi se da me pitaš o pravima homoseksualaca sad.”
„Mislim da neću. Možeš da skočiš i polomiš klupu... ili mene.” Ne-

kontrolisano se kikotala. Lepo je isplivao iz nečega što je moglo postati 
mnogo napetije.

„Hm...” Smeh se smirio a on je delovao zamišljeno. „Pitam se koliko 
bi opasno bilo da te pitam koji ti je omiljeni film...”

Nije znala odgovor na to pitanje. Toliko njih ju je apsolutno obuzelo 
dok ih je gledala. O nekima je razmišljala danima, nedeljama nakon 
toga.

„Ne znam...Volim klasike. Obožavam Bergmana, njegove duge spo-
re kadrove. I Felinija, i Bunjuela, blesav je taman onoliko koliko mi 
odgovara. Ali volim i Hičkoka, njegov savršen ritam, moć da te održi 
na ivici pokazujući sasvim malo. I Kjubrika, koliko iskrenosti i mraka 
ima u njemu... Ne znam nikad neću moći da odaberem jedan film. Ne 
mogu ni jednog reditelja da odaberem.”

Podigla je glavu i pogledala ga, kao da čeka presudu. Upijao je svaku 
njenu reč.

„Wow, čime se ti baviš? Otkud toliko znaš o filmu?” Ostavila je uti-
sak. Onaj koji uvek ostavi. Bilo mu je jasno da razgovara sa sirovim 
intelektualcem. I sad će mu zbog toga biti neprijatno i nikad više neće 
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želeti da popije kafu s njom. Zašto mora da bude toliko pretenciozna? 
Zašto mora da ispljune sve što joj padne na pamet? Zar ne može bar 
jednom da zakoči i umesto da pametuje kaže nešto jednostavno. Nešto 
što ljude neće zaplašiti. Sad je bilo kasno, znala je to. videla je na njemu 
isti onaj pogled koji svakodnevno sreće. Divljenje, koje joj je sve manje 
prijalo, divljenje i nesigurnost.

Uzdahnula je. „Pišem... romane, priče, blogove... „
„Video sam da ti je devojka dala da joj potpišeš knjigu... Predposta-

vio sam... ali otkud toliko u filmu?”
„Odrasla sam sa filmom. Moja mama je montažer. Može se reći da 

sam zadojena od detinjstva. Uz to mislim da je film najkompleksnija 
umetnost...Obuhvata sve druge.” Eto ga ponovo pametovanje. Hoćeš li 
prestati ponavljala je u sebi, zaćutala je i spustila glavu.

„Moja keva je takođe pisac. Kako je to čudno tvoja majka se bavi 
filmom ja sam glumac. Moja majka je književnik, kao i ti... Misliš da se 
nisu menjale u porodilištu?”

Ponovo se smešila, mada znala je da je uprskala stvar. „Čisto sum-
njam,deda...” Kikotali su se.

Znala je da je od nje stariji tek nekoliko godina, mada se na njemu 
godine zaista nisu videle. Imao je taj nevini pogled, dečački. Verovatno 
mu je baš on doneo mnoge uloge. Mada istina je da je Noa jako dobar 
glumac. Ima to nešto što dozvoljava da mu svaku, najfiniju emociju 
pročitaš na licu. Bio je daleko bolji od uobičajenih lepotančića koji su 
danas mnogo popularniji i verovatno mnogo plaćeniji.

Pogledala je na sat.”Sranje. Moram da idem” Petar je verovatno već 
cupkao. „Izvini, moram po sina” Osetila je mali ugriz savesti. Kao da 
je na ovih sat vremena ponovo bila samo ona, samo Marta. Nije bila ni 
mama, ni bivša, ni ćerka... Sat vremena vakuma koji joj je jako prijao i 
koji mora da se završi.

„Imaš sina? Koliki je?”
„Dve i po godine.”
„Moj je nešto stariji. Hoćeš da te otpratim? Jel daleko?” Ovo nije 

očekivala. Džentlmenstvo je davno umrlo. Mislila je da posle njenih 
napada mudrovanja jedva čeka da je se otarasi.

„Ja sam u komšiluku... par kuća od Boška, ali moj bivši je dalje pa 
ću kolima. Mogu li da te odvezem negde?” Htela je da zna da je Ivanov 
otac bivši. Ni sama ne zna zašto ali htela je da mu stavi do znanja da je 
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želeti da popije kafu s njom. Zašto mora da bude toliko pretenciozna? 
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vio sam... ali otkud toliko u filmu?”
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sam zadojena od detinjstva. Uz to mislim da je film najkompleksnija 
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Pogledala je na sat.”Sranje. Moram da idem” Petar je verovatno već 
cupkao. „Izvini, moram po sina” Osetila je mali ugriz savesti. Kao da 
je na ovih sat vremena ponovo bila samo ona, samo Marta. Nije bila ni 
mama, ni bivša, ni ćerka... Sat vremena vakuma koji joj je jako prijao i 
koji mora da se završi.

„Imaš sina? Koliki je?”
„Dve i po godine.”
„Moj je nešto stariji. Hoćeš da te otpratim? Jel daleko?” Ovo nije 

očekivala. Džentlmenstvo je davno umrlo. Mislila je da posle njenih 
napada mudrovanja jedva čeka da je se otarasi.

„Ja sam u komšiluku... par kuća od Boška, ali moj bivši je dalje pa 
ću kolima. Mogu li da te odvezem negde?” Htela je da zna da je Ivanov 
otac bivši. Ni sama ne zna zašto ali htela je da mu stavi do znanja da je 
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slobodna. Nije ga zavodila, nije očekivala ništa ali iz nekog razloga je 
htela da mu pokaže da je dostupna.

„Ja sam u hotelu pored. Izgleda smo komšije, bar narednih nekoliko 
meseci.” Stajali su na ulici. Trebalo je da se raziđu. A bilo je tako prijat-
no da nije želela da ode, ne još uvek. Posmatrali su se dugo i smešili se, 
tek tako bez razloga.

„Stvarno moram da krenem. Vidimo se iduće nedelje na treningu”
„Ej stvarno sam uživao u tvom dustvu. Šta misliš da iduće nedelje 

ponovo popijemo kafu posle treninga?” Nešto u njoj je zaigralo. Mislila 
je da jedva čeka da je se otarasi a on je predložio da se ponovo vide. 
Nije morao. Bilo bi sasvim uljudno da je pozdravi na treningu sledeći 
put. Hteo je da je vidi. Hteo je da provede vreme sa njom.

„Naravno. Pokušaću da iskombinujem nešto. Vidimo se onda.”
Okrenula se i krenula ka kući. Ne okreći se da pogledaš da li još stoji 

tamo nikako se ne okreći. Sigurno ne stoji a ako te i posmatra i dalje ne 
želiš da vidi da si se okrenula, ponavljala je u sebi. Suzdržala se, ni sama 
ne zna kako ali se suzdržala.

Motor je zabrundao i lagano se isparkirala. Sve u njoj je igralo. Jel se 
ona zaljubljuje? U koga? U filmskog glumca? Šta je ona? Klinka? Nije 
mogla da skine osmeh s lica. Ma koliko sve bilo banalno i glupo, posle 
mnogo vremena osećala se živo. I jako joj je prijalo. Znala je da od 
svega nema ništa, niti je nešto htela, ali sama emocija joj je prijala. Po-
spremala je fioke u glavi. Uvek je to radila kad naleti na osećanje koje 
je zbuni. Ok, ja sam odrasla osoba. Ja sam dovoljno pametna da znam 
da je ovo glupost. Pa šta ako sebi dozvolim da se malo zaljubim? Pa šta 
i ako malo flertujem? Neću se raspasti kad on ode. Posle svega teško da 
me kratki flert može ozbiljno povrediti. Opustiću se i uživati u ovome 
što osećam. Toliko zaslužujem. Nisam se ovako osećala osam  godina. 
Zaboravila sam koliko je divno, koliko je zastrašujuće i divno u isto 
vreme.

Mobilni je dreknuo. Petar . „Za koliko stižeš?” Hteo je da se spusti 
sa dečakom ispred zgrade. Nije voleo kad se ona popne u stan. Nije 
voleo da se ona i Tamara sreću. Znala je da ne misli zlo. Samo je bilo 
je neprijatno. Verovatno će uvek biti neprijatno. Uz to bolelo ju je kad 
ih vidi skupa. Oni su bili porodica. Jednom, ne tako davno, dve treći-
ne ove porodice nazivala je svojom. Danas je njena porodica njen sin 
i on nije samo njen. Deli ga sa tim divnim čovekom, čovekom kog i 
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dalje neizmerno voli, čovekom kog sada ima pravo da smatra samo 
prijateljem. On to i jeste bio. Bio je pravi prijatelj, bio je podrška, bio je 
pomoć, kad god joj je trebala. Ali je bio i prazna strana kreveta, bivši, 
prezime kog se odrekla. Ali pre svega bio je otac stvorenja koje najviše 
na svetu voli. Tu bi trebalo da počne i da se završi svaka emocija koju 
prema njemu ima. I svojski se trudila da tako izgleda. Da se ne primeti 
da zna da ju je izdao, mnogo pre nego joj je rekao da više ne može da 
joj bude muž. Da se ne primeti da oseća grižu savesti jer se toliko po-
svetila sopstvenom uspehu da je sinu ostavila žig koji će večno da ga 
prati. Da je jednako kriva i da nikad sebi neće da oprosti. Trudila se da 
ne razmišlja o tome ali stalno je imala grč u stomaku. Svako malo bi joj 
misli odletele na Ivanovu budućnost. Šta ako nikad ne bude mogao da 
ima zdravu, srećnu vezu? Šta ako se i on razvede? Deca razvedenih ro-
ditelja se i sama stalno razvode. Znala je da će Petar uvek biti tu. Znala 
je da ga beskonačno voli. Voleo je i nju. Brinuo je o njoj, kao i ona o 
njemu. Bio je to najčudniji razvod ikada. Dvoje ljudi koji se jako vole 
i koji više nisu jedno za drugo. Nisu imali pojma kako će dalje, jedino 
što su želeli je da Ivan pati što je manje moguće. Bio je suviše mali da bi 
shvatio. On svoje roditelje nikada neće videti zajedno i srećne. A istina 
je da su dugo bili srećni zajedno. Zaljubljenost je posle nekoliko godina 
zamenila ljubav, intima i poštovanje. Ni dete ih nije promenio. Jedan 
od onih parova koji svima idu na živce jer posle deset godina i dalje 
tepaju jedno drugom, jer se drže za ruke, jer su tim, šta god radili. Kao 
tim su prošli i kroz razvod. Imala je utisak da još uvek prolaze. Još uvek 
pokušavaju da se naviknu.

Petar je stajao na parkingu i držao Ivu u rukama. Dečaku se jako 
spavalo. Ponovo je ugriza savest. Da se nije zadržala sa Noom on bi do 
sad već bio u krevetu.

„Izvini, odužilo se danas.”
„Opušteno, dremnuli smo obojica na kauču” Smeštao ga je na za-

dnje sedište, vezivao je pojas i poljubio ga u čelo.” Boli ga, kao i nju, 
svaki put kad se rastaje od sina. Imali su ideju da dok god ih škola u 
tome ne spreči dečaka svakodevno viđaju oboje. Petar je radio prepod-
ne a Marta je mogla da piše kad god. Trudili su se da budu uviđavni 
jedno prema drugom kad bi ih neke ekstra obaveze sprečavale. Jedino 
pravilo bilo je da spava u njenoj kući preko nedelje u očevoj vikendom. 
Ni sami ne znaju kako ali za sad je funkcionisalo.
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„Tebi se danas desilo nešto lepo.” Skenirao ju je. Skupio bi oči i po-
smatrao joj celo lice. To davno nije radio. Pocrvenela je ko šiparica i 
nije izdržala da se ne nasmeje. „Nisam još sigurna... još uvek.. za sad 
deluje lepo...”

„Posao?” I dalje je posmatrao ispitivački. Šta da mu kaže? Da ga 
laže? Nikad ga nije lagala. Verovatno bi je provalio.

„Ne, nije posao... nemoj ništa više da me pitaš...”
Zgranuo se. Oči mu se širom otvoriše. „Srela si nekog?”
„Ma ne, nije tako... mislim jesam srela ali... nije tako...” Sve više se 

petljala „Rekoh ti da me ništa ne pitaš...” Ne zato jer nije htela da mu 
kaže nego zato jer ni sama nije znala ništa. Ničeg tu i nije bilo da se zna. 
Samo je uživala u društvu izuzetno privlačnog muškarca, koji je hteo 
da je vidi ponovo.

Zbunjeno ju je posmatrao. Nije mogla da razazna emocije na njego-
vom licu. Inače ga je odlično poznavala, svaki trzaj, svaki mig. Da li je 
moguće da je ljubomoran? Da li brine za nju? Da li bi mogao da bude 
srećan zbog nje ako jednom zaista upozna nekog?

Pogledala je u retrovizor. Iva je oklembešeno visio preko pojasa.
„Bolje da krenem, baš je grogi”
„Vidimo se sutra”
„Ćao”
Ostao je da stoji i da posmatra za kolima. Na licu mu je i dalje bio 

onaj neobičan izraz. Nije mogla sad i o tome da razmišlja. 
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3. Noa

Vikend u Beogradu bio je užasno dosadan. Bio je dosadan gde god 
da snima. Ljudi sa kojima je radio bili su jedini koje ovde poznaje a 
oni baš i nisu bili njegova ekipa, nekoliko party-manijaka, nekoliko 
ego-manijaka i nekoliko apsolutnih dosadnjakovića. Sa Draganom, 
vodičem, je već nekoliko puta šetao gradom i osim par interesantnih 
viševekovnih građevina, Beograd kao da nije imao šta da ponudi, bar 
ne njemu. Mada, nije bio siguran da li je sam grad neinteresantan, što 
ga je čudilo s obzirom na burnu istoriju ovih krajeva ili Draganu ni-
kako da postane jasno šta je to što Nou zaima. Mada mu se u početku 
dopao, njegova srdačnost, veselost i pozitivna energija koja bi ispuni-
la sobu kad u nju uđe bili su zarazni, sve se manje oslanjao na njega. 
Jednostavno se nisu razumeli. Dragan je uporno govorio o noćnom 
životu, o pijankama, o zgodnim devojkama... kliše do klišea.

Jedna od retkih stvari koja je Nou impresionirala bio je Kalemegdan 
pa je nekoliko puta i sam šetao onuda. Otišao je u bioskop, prošao Knez 
Mihailovom, sedeo u krcatim kafićima na Obilićevom vencu, večerao 
roštilj na Skadarliji i iznova sebe nalazio u sterilnoj hotelskoj sobi. Dva 
puta je zvao Anu preko Skype-a. Nedostajala mu je. Neostajali su mu 
prijatelji, nedostajala mu je porodica i nedostajao mu je Sem.

Poslednji put su se sreli pre mesec dana. Nije ga ni pogledao, nije 
ispuštao tastaturu iz ruku i kao omađijan je buljio u ekran sve vreme. 
Želudac mu se steže kad pomisli kako verovatno nikad sa njim neće 
biti tako blizak kako je on sa svojim ocem. Na jesen kreće u školu. 
Već ume da čita i piše, broji do 1000, ima drugare, a on nije bio tu da 
ga sam uči, ne zna ko su mu prijatelji, nije video kako mu ispada prvi 


