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OPSESIJA

Olivera je bila veoma nestrpljiva da se vrati svojoj potra-
zi. Od nervoze nije dobro spavala, pa i to malo sna te noći su 
joj isprekidali čudni snovi. Vrlo zbrkane slike njene učionice iz 
osnovne škole, krv na rukama, za koje nije videla niti znala čije 
su, suze na licu devojčice sa kikicama u plavoj haljini, za koju, 
takođe nije znala ko je. Poslednji san pred samo jutro je bio na-
jčudniji; sanjala je sebe mlađu, i sebe kakva je sada. Bila je u 
nekakvom lavirintu od žive zelene ograde i žbunja, višeg od nje. 
Bila je uplašena i izgubljena. Svaki put za koji je mislila da je 
otvoren, zatvarao bi se pred njenim očima, kao da je ta ograda 
zaista oživela i rasla tu, pred njom. Činilo joj se da vidi sa druge 
strane žbunja, senku čoveka koji prolazi. Pokušala je da viče, ali 
nije imala glasa. Na kraju je pokušala da rukama skloni žbunje 
kroz koje se video izlaz, ali je na granama žbuna iznenada iz-
raslo oštro trnje. Pogledala je u svoje izgrebane šake iz kojih je 
tekla krv.

Trgla se posle toga još uvek uplašena. Željko je već bio 
otišao na put, ostavivši joj poruku na stolu. Oliveru je strah od 
sna popuštao, ali je ubrzo uhvatio neki nespokoj. Vrtela se po 
stanu, u tišini, od spavaće sobe do kupatila, do kuhinje, pa opet 
do kupatila. Sećala se na preskok da je nešto zaboravila. Trajalo 
je to njeno besciljno kretanje bar pola sata, dok konačno nije sela 
za sto na koji je stavila vruću kafu, laptop i Sarin notes. Nebo 
nad Novim Sadom je bilo nisko i tamno. Napolju je duvao vetar 
i njihao grane visokih jablanova nedaleko od prozora Oliverinog 
stana. Bilo je pravo vreme za ostanak kod kuće. 
Dok je čekala da se laptop uključi i podigne sistem, Olivera je 
otvorila notes i nastavila da čita tamo gde je juče stala:
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Ubija me jedna misao koje ne mogu da se otresem već neko 
vreme... Ubija me sve ovo, a da nisam sigurna da nije sve samo 
šarena slika strasti, mog libida i budalaštine! Zar mogu biti to-
lika budala i biti spremna staviti čitav svoj život na kocku zbog 
neke fizičke privlačnosti koja mi dȃ privremeno zadovoljstvo, a 
posle sama sebe ubijam u pojam mesecima? Gde me to vodi? 
Sigurno ne izlazu iz ove situacije koja se toliko zakomplikovala 
da više ne vidim ni početak ni kraj... 

Posle te večeri kada je došao u moju kancelariju, i par sati 
u hotelu van grada, i ono malo mirnoće koju sam uspevala da 
sačuvam u sebi i u svom životu, potpuno je nestalo. Ukus njegov-
ih poljubaca, miris njegovog tela i užareni pogled njegovih oči-
ju, dok smo oboje izgubljeni u svojim ekstazama, bili su ono sa 
čim sam legala i budila se ujutru. Život je izgledao tako lep dan 
posle, pa i dan posle njega i možda i dan posle toga...  I dalje 
sam bila u zabludi da se ništa neće promeniti u mom životu. I 
nije, naizgled. Čak sam tih dana uspevala da obavim više obav-
eza nego ranije. Činilo mi se da lebdim, raspoložena i vesela. 
Nije bilo ničega što bi mi pokvarilo raspoloženje, ni na poslu, ni 
kod kuće. Ipak, to je prekratko trajalo. 

Prošlo je sigurno pet dana od te večeri, a da se on nije javio 
ni porukom. Očekivala sam bar nešto što bi nagovestilo da ova 
moja zaluđenost nije za džabe. Sedeći sa Majom iz kancelarije 
na jednoj pauzi, poslala sam ja njemu poruku. Sadržina je više 
bila drugarska i neobavezna, iako sam bila u velikom iskušenju 
da je napišem u drugačijem tonu. Predomislila sam se u posled-
njem momentu. I to je bilo dobro, jer mi ni na ovakvu drugarsku 
nije odgovorio. Sav polet i živost koji su me obuzeli isparila su 
brže nego što su došli. Ličila sam na izduvan balon, onako sav 
zbrčkan i ofucan. Vukla sam se na posao i nerado bilo šta radila. 
Ali, čak i tada nisam osećala nikakvo kajanje. Bila sam samo 
ljuta što se tako ponaša, jer sam nekako u dubini duše oseća-
la da ni njemu nije ništa bolje nego meni. Sada kada o tome 
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razmišljam, verovatno je to bila moja uobrazilja koja je nastala 
od moje prevelike želje za njim. I opet, došla sam sebi. Usta-
la brzo kao što sam i pala i nastavila dalje sa svojim životom. 
Uvek sam bila borac i nikada nisam dozvolila da posle poraza 
ne ustanem i ne nastavim dalje. To jednostavno nije bilo u mojoj 
prirodi. Okrenula sam se važnijim stvarima u svom životu, kojih 
je u to vreme bilo napretek. Bio mi je u mislima, i to, ne kao ra-
nije, samo noću, već bi ga ponekad i budna sanjala danju, ako 
sebi dam previše vremena da razmišljam. I dalje sam mogla os-
etiti njegov miris u nozdrvama. Ljutnja, koju sam osećala prvih 
dana je iščezla i ja sam ga ponovo želela. Morala sam stalno 
sebi nalaziti nove i nove obaveze koje bi mi odvlačile pažnju. 
Uglavnom mi je to polazilo za rukom. Sebi sam zacrtala da je 
on neki drugi deo mog života koji je potpuno odvojen od ovog 
stvarnog i ozbiljnog. 

Svaki put kada bih išla u sud, nadala sam se da ću ga videti 
i srce bi mi svaki put zatreptalo jače.  

Jednom mi se čak učinilo da sam ga videla, onako na blic. 
Ja sam ulazila, a učinilo mi se da on izlazi iz suda. Kad se nisam 
srušila tada ispred onog metal detektora. Utroba mi se zgrčila, 
a srce samo što nije iskočilo! Strašno! 

I prođe tako čitav mesec. Ništa. Priznajem, padala sam ne-
koliko puta ponovo u iskušenje da mu pošaljem poruku, ali ni-
sam. Plašila sam se. Moje srce se plašilo odbijanja. Često sam 
razmišljala o tome šta on sada radi? O čemu razmišlja? Da li 
ponekad pomisli na mene? 

Pored sve želje, počela sam da se mirim sa činjenicom da 
možda nisam ja toliko fatalna! Ali opet, nisam  želela da mislim 
da sam neko ko se tako lako može zaboraviti... 

I nije me zaboravio. Opet me iznenadio dolaskom, ali ovog 
puta ne u moju kancelariju, već u kafe pored gde smo svi redov-
no išli na pauzu.
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Kada sam ga ugledala, dobro je što sam sedela, inače bih 
pala na pod sigurno. Maja i ja smo pravile strategiju oko jednog 
komplikovanog slučaja nasilja u porodici. Žena je sa detetom 
već bila smeštena u sigurnu kuću, ali je postupak išao veoma 
sporo i nikako nama u korist. Usred rečenice sam zanemela. 
Maja me začuđeno pogledala, ali je meni trebalo par trenutaka 
da se saberem. I jesam se sabrala, ali samo naizgled. Pogledi 
su nam se sreli i čini mi se da su nam se, pored usana i oči nas-
mejale i bljesnule. Kako bi veliki Ivo Andrić rekao: ’Ljubav se 
ne može naći tamo gde je nema niti se sakriti tamo gde je ima...’ 
Odjednom je sve oko mene postalo ružičasto... Sve je bilo na 
svom mestu. Došao je do našeg stola i rekao: 

– Zdravo – pružio mi je ruku i osmehnuo se.
– Zdravo – uzvratila sam. Upoznao se s Majom i pitao da li 

je slobodno da sa nama popije kafu.
– Naravno – rekle smo obe uglas. I tek tako, bilo je kao da 

smo pričali juče, a ne da se nismo čuli mesec dana. Posao, pri-
jatelji, vreme i koješta još. A ja sam upijala svaku njegovu reč. 
Želela sam što više informacija. Želela sam što više da znam o 
njemu, pored onoga što sam već znala. I Maja je bila oduševlje-
na njime i lakoćom konverzacije među svima nama.  

U jednom momentu je Maja ustala i otišla dva stola dalje 
do naših pripravnika i ostavila nas same. Opet smo sedeli jedno 
naspram drugog i gledali se. Samo smo se gledali. A to „samo“ 
je moglo ispričati jednu čitavu životnu priču...

– Drago mi je da te vidim. Kako si? – najzad je upitao.
– Dobro sam, hvala. Kako si ti? – trudila sam se kratko i 

hladno da mu odgovorim. Istovremeno sam znala da mu moje 
oči govore nešto sasvim drugo.

– Radno. Uspeo sam da položim pravosudni ispit. Uskoro 
se kolega i ja selimo u svoju kancelariju. A posla kao nikad... 
Nedostajala si mi – ovo poslednje je sasvim tiho i više za sebe 
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rekao. A meni se od toga zavrtelo u glavi. Nisam znala šta da 
kažem. Utom se i Maja vratila.

– Pa devojke, bilo mi je drago. Posao zove. Vidimo se uskoro 
– rekao je sa osmehom i izašao napolje.

Maja me, naravno odmah laktom gurnula u rebra. 
– Ko ti je ovaj? – šapnula mi je čim je on okrenuo glavu od 

nas.
– Moj Zrenjaninac – mirno sam rekla, još uvek gledajuću u 

pravcu u kom je nestao iz mog vidokruga.
– Kako misliš „Tvoj Zrenjaninac“? – bila je uporna Maja. 

Volim je, ali ume da bude veliki davež!
– Mislim da je iz Zrenjanina. Znam ga iz viđenja, onako. 

Klinac neki, mlađi je od mene sigurno desetak godina.
– Aaa, iz viđenja kažeš... Je l’ oženjen? – i ja se onda zapi-

tah da li jeste i šta ja uopšte znam o njemu?
– Nemam pojma Majo, ne dosađuj. Izguglaj ga, pa proveri.
– Dobro, nemoj odmah da se ljutiš – rekla je. A ja više ništa 

nisam videla niti čula. Osetila sam samo kako mi telefon vibrira 
u džepu. Bila je to poruka od njega:

’Za vikend sam u Zrenjaninu. Mogli bismo se videti i nazdra-
viti jednom u našem rodnom mestu...’

Oliveru je u čitanju prekinulo zvono na vratima. Nevoljno 
se odvukla do njih i otvorila. Bila je to jedna starija komšinica. 
Opet se žalila na buku iz stana iznad, pa je molila Oliveru da je 
podrži na sledećem sastanku skupštine stanara. Olivera je samo 
potvrdno klimnula glavom i prekinula staricu u pola rečenice, 
čiji kraj je već znala napamet. 
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– Ja stvarno nisam ništa čula, ali ako se ponovi, podržaću 
Vas, ne brinite – pokušala je Olivera učtivo da odgovori, a pritom 
je gorela od želje da zalupi vrata.

– Pa kako nisi čula? To je više za ne podneti... – uporno je 
nastavljala komšinica.

– Kažem Vam. Dogovorile smo se. Prijatno – završi strožim 
glasom Olivera i zatvori vrata. 

Olivera je bila ljuta što je prekinula čitanje i to zbog čega? 
Zbog starice kojoj je osnovna zanimacija bila zvanje komunalne 
policije na svaki jači zvuk koji čuje posle 22 sata. Bila je ljuta 
i što je zbog tog prekida, prekinut i njen sled misli i zaključaka 
koje je mogla izvesti iz Sarinih zapisa. Vratila se za sto i nastavi-
la čitanje.

Dva dana do vikenda su mi prolazili toliko sporo, kao da su 
u pitanju meseci... Vešto sam skrivala nervozu, a sve je u meni 
gorelo.

Konačno, dođe i taj dan. U Zrenjaninu sam se prvo videla 
sa Nenadom. To mi je bila prva greška. Odmah je video da sa 
mnom nešto nije u redu (pih, baš moj najbolji prijatelj je morao 
biti psihoterapeut!). Ja sam odmah zauzela odbrambeni gard, za 
koji je on, još od detinjstva, znao šta kod mene znači. Nije dalje 
insistirao.

Uveče smo se moj Zrenjaninac i ja videli. Čak ni ovaj notes 
mi nije dovoljno ličan i moj da bih mogla to adekvatno opisati. 
Nema za to reči. Veče za pamćenje, vredno pola mog života. Bili 
smo u vikendici njegovog strica, kraj Tamiša, tridesetak kilome-
tara od Zrenjanina. Okolo šuma, tišina, lepota...

Olivera sama prekide da čita. Opet je imala ceo film zamišl-
jen u svojoj glavi. Ovog puta je čak i Zrenjaninac D.T. dobio 
neke obrise lica, onako kako ga je ona zamišljala. 
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Olivera zatvori notes i nastavi svoju pretragu u imeniku ad-
vokata Novog Sada. Bilo joj je naporno i dugotrajno, ali je znala 
da mora tako. Do poslednjeg 967. imena, imala je samo šest 
inicijala D.T. Zapisala je njihova imena i brojeve telefona nave-
dene kao kontakt. Krenula je redom da ih poziva, a šta će reći je 
tek pomislila kada se uspostavila veza:

– Advokatska kancelarija, izvolite – čula je glas sa druge 
strane i spustila slušalicu.

„Jebote, moram prvo smisliti šta da kažem...“, pomislila je 
Olivera. I nakon pet minuta, doseti se da traži advokata zbog 
potencijalnog radnog spora. To joj je jedino palo na pamet. Un-
apred je smislila da će reći da je našla advokata i kontakt na 
internetu i da će obavezno pitati koliko ima godina i odakle je. 
I tako je krenula redom. Prva četiri broja telefona je nisu dovela 
do Zrenjaninca – svi su bili mnogo stariji. Onda je pozvala peti 
broj.

– Advokatska kancelarija, izvolite – čula je glas sekretarice 
ili pripravnice.

– Dobar dan. Molila bih advokata Davida Todorina – smire-
no je rekla Olivera, već uvežbana od prethodna četiri telefonska 
razgovora.

Sa druge strane je nekoliko trenutaka bila tišina. 
– Advokat Todorin trenutno nije u kancelariji. A ko ga treba 

i da li može advokat Miškić da Vam pomogne? – nesigurnim 
glasom je izgovorila sekretarica.

– Meni bi baš advokat Todorin trebao. Molim Vas, možete 
mi reći kada će biti u kancelariji? Dobila sam preporuku za nje-
ga. Treba mi u vezi jednog radnog spora. Sara ovde – reče brzo 
Olivera. I sama se začudila što se predstavila Sarinim imenom. 
Sa druge strane opet tišina.

– Plašim se da advokat Todorin jedno vreme neće dolaziti u 
kancelariju, otišao je na odmor. 
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– Aha. Pa dobro, nije meni ništa hitno. Možete mi samo reći 
koliko godina ima advokat? – upita Olivera.

– Ne znam koliko Vam je to važno? 
– Molim Vas, veoma mi je važno.
– 34 – Olivera je bila sigurna da je to on.
– Možete li zapisati moj broj telefona, pa kada se advokat 

vrati da mi se javi?
– Naravno, recite. 
Olivera je izdiktirala svoj broj mobilnog telefona.
– U redu. Preneću advokatu Vaš broj, Sara. 
– Još jedno pitanje. Možete mi reći da li je advokat iz Zren-

janina? – opet tajac.
– Jeste – odgovori najzad sekretarica.
– Hvala! – Olivera skoro vrisnu i spusti slušalicu ne čekajući 

da sekretarica bilo šta kaže više.
„Bravo Olivera, bravo! Pravi si detektiv!“, likovala je Oli-

vera naglas. Njene reči su odzvanjale u praznom stanu. Bilo je 
već 11 sati pre podne, a da je ona, od uzbuđenja, zaboravila da 
doručkuje. Spremila je sebi na brzinu sendvič i dok ga je jela, 
bez osećaja gladi i zvačući mehanički, nastavila je svoju pote-
ru za Zrenjanincem. Sada, kada je konačno znala kako se zove, 
mnogo toga joj se činilo jasnijim. Čitava Sarina ispovest koju 
je upijala iz glatke hartije dobijala je novu dimenziju. Nije se 
usuđivala da otvara ponovo notes dok ne završi doručak, nego 
je pokušala da izgugla Davida na laptopu. Izašao joj je samo 
jedan profil na Fejsbuku pod takvim imenom, ali je bio potpuno 
zaključan. Na profilnoj fotografiji je bila mala drvena koliba sa 
šumom iza, a naslovna je bila prazna. Olivera je bila baš lju-
ta što nije mogla da vidi kako on izgleda. Zatvorila je laptop i 
onda joj pogled pade na novine koje je kupila juče. Pa naravno, 
sahrana! – pomisli Olivera. Bila je sigurna da će David biti na 
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Sarinoj sahrani. Odmah odluči da i sama ode. Imala je dovoljno 
vremena da se spremi i da likovima iz Sarinog života, udahne 
život realnošću. Nije znala kako će znati ko je ko, osim Viktora 
i Mihajla, koje je videla na fotografijama, ali rešila je da o tome 
razmišlja u hodu. Pored radoznalosti, Olivera je osećala i obav-
ezu da isprati Saru na njen večni počinak. Kroz čitanje notesa i 
istraživanja Sarinog života, Olivera je stekla utisak da je poznaje 
i da je i sama deo tog života koji je tragično završen pre nepuna 
četiri dana. Imala je do sahrane još vremena, a i Novo groblje 
nije bilo daleko od Oliverinog stana. To vreme je bilo kao st-
voreno za još jedno vraćanje Sarinom notesu.

Sve je bilo onako kako nisam mogla ni da zamislim. Moja 
razmišljanja poslednjih mesec dana o tom našem idućem susre-
tu, zagrljaju, poljupcu... Nisu ni blizu bili onakvi kakvi su bili u 
stvarnosti. Stvarnost je bila neopisiva. Privlačnost među nama 
je bila toliko jaka, da smo čitavo vreme bili jedno uz drugo. Sati 
su bili kao sekunde, a vreme naš najljući neprijatelj. Jedino što 
je na rastanku samo ćutao. I to onako smrknut i ozbiljan, sa li-
cem koje se potpuno promenilo, postalo hladno i daleko. Rekao 
je samo „Čujemo se“.

Zaparala mi je uši ta jednostavna rečenica. U stvari, više 
mi je zasmetala njegova hladnoća, ali sam prećutala. Nisam 
tada dozvoljavala da takva sitnica pokvari moju usplahirenost 
i zanesenost. Ostala sam svesno slepa na te sitnice i kasnije, jer 
mi ljubav ili zaljubljenost ili štagod već, nisu davali da jasno 
vidim, da pratim te jasne znake da za njega OVO nije bilo isto 
kao za mene.

I sutradan sam ostala u Zrenjaninu. Morala sam još jed-
nom da se suočim sa Nenadom i njegovom nepogrešivom „psi-
hoanalizom“. Još sa vrata me je pitao šta mi se dešava. Kasnije 
se ispostavilo da nije bio jedini koji me je to pitao. Svi oko mene 
su primetili da mi se nešto dogodilo ili da mi se događa. Komen-
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tarisali su da sam se prolepšala, da sam drugačija, da zračim i 
sva ta sranja koja se vezuju za zaljubljenost!

Na Nenadovo pitanje nisam mogla da ostanem ravnodušna. 
U kratkim crtama sam mu opisala samo naše upoznavanje i on-
ako, uzgred napomenula da mi se dopao, ništa više. Nenadova 
reakcija me je potpuno šokirala. Rekao je:

– Nikada te nisam video takvu. Ma pusti to! Balavac. Ma 
ti si za mene baš ribetina, ako ti je do toga, možeš imati koga 
god hoćeš. Nemoj dozvoliti da te povede osećaj prema nekom 
takvom. Ne treba ti to.

– Jebiga, druže. Mislim da je to jače od mene – rekla sam.
– Kako jače? Nema ničega i nikog jačeg od tebe! Ja ga bar 

ne poznajem – žustro se usprotivio. 
Onda je zavladala neka neprijatna tišina između nas. Da 

bih je prekinula, promenila sam temu i nismo više pomenuli 
Zrenjaninca. Pričali smo o Nenadovim planovima, hoće li se 
najzad skrasiti i osnovati porodicu. 

– Neću još. Pa znaš me! Toliko sranja čujem i vidim svaki 
dan da me muka uhvati i od same pomisli da se upustim u tako 
nešto. Lepo je meni i ovako za sada. Ima trenutno jedna mala 
koja mi drži pažnju i to je to  – objasnio mi je. – Pa vidi tebe?

– Što mene? – bila sam iznenađena.
– Pa to. Emotivne trzavice, želja za nekim drugim, Viktoro-

va nezainteresovanost... Jebote, uzima te zdravo za gotovo otka-
da ste u braku.

– Ali me voli. I ja volim njega, uprkos svemu. A i sam znaš 
da sam se udala iz čiste ljubavi. Možda je ovo sada samo neki 
loš period za nas. Uostalom, to nema nikakve veze sa tobom i 
tvojim životom. Treba ti neko. Ne bilo ko, naravno. Ali ti ni ne 
tražiš, pa neka prava i ozbiljna i ne dolazi. 

Nenad je samo napravio neku grimasu i odmahnuo rukom. 


