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Prolog 

 

 

Irina 
 

Stenli kup 2019 Tampa, Florida 

Neverovatan je osećaj ponovo biti deo ovog sveta. 

Dugo sam razmišljala i prelomila sam. Još sam mogla 

dosta dati. Iako neposredno, bila sam deo ekipe. 

„Devojke, sve znate. Ovo je nešto vanvremensko, 

zamislite koliko vas ljudi sada gleda.“ 

„Treneru...“ 

„Molim vas, možete me zvati samo Irina.“ 

Znala sam kako izgledam u njihovim očima.  

I sama sam svoje idole tako gledala. Imale su taj 

pogled. Pogled koji govore da nekad žele da budu na 

mom mestu. I blizu su. Iako ovo nije isti sport kada su 

motivi u pitanju, isto je sve. 

„Irina, kako je tebi bilo?“ 

O, da. Ja sam ostvarila svoj san. Barem delimično. 

Uzela sam medalju na Olimpijadi ali ne onu najsjajniju, za 
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nju sam se tek spremala dok mi život nije naložio druga-

čije. Ipak, bila sam prvakinja sveta. 

„Bila sam uzbuđena i uplašena. Za svakog sportistu 

Olimpijada je vrhunac karijere. Ja sam uzela srebro. Tako 

sam blizu bila toga da budem najbolja...“ 

Sklopim oči vraćajući se u to vreme. Tako sam bila 

mala, mlada i zelena. Definitivno sam imala sve predi-

spozicije da budem najbolja na svetu. Svi su to znali, moji 

roditelji, ceo tim a i ceo svet. Irina Belova bila je najbolja 

gimnastičarka na svetu. 

„Možete doći ovamo. Sve je spremno. Devojke će u 

svakoj pauzi izaći na teren, dok se hokejaši konsultuju.“ 

Uzdahnula sam. Bože, smiri se, Irina. Unapred pani-

čiš. 

„Joj, videćemo ih izbliza.“ 

Znala sam kako im radi mozak, uzbuđene su. 

„Lisa! Glava mora ostati čista, fokusiraj se.“ 

„Izvini, Irina.“ 

Znala sam kako izgleda biti opčinjen, zaluđen, pa čak 

i zaljubljen u tim godinama. 

„Idemo, devojke. Vi ćete biti ovde, a ja ću biti odmah 

iza vas.“ 

Bila sam na Floridi. Vratila sam se u Ameriku i preu-

zela novi posao. Jednostavno trebala mi je promena. Na-

vikla sam se već, no ipak me drmala nostalgija. Falila mi 

je Rusija u ovim trenucima. 

„Irina...“ 

Džoj je bila kondicioni trener ekipe i moja najbolja pri-

jateljica. Ona je i mene trenirala i niko me ne poznaje bo-

lje. Isto kad je sa gimnastike prešla na klizačice smatrala 
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je da treba i mene da pozove. Izgleda da nam je obema 

dobro došlo. 

„Ne brini, dobro sam.“ 

„Znaš da ćeš ga videti skoro pa izbliza.“ 

Vežbala sam sa ovim klizačicama, nisam smela da ih 

izneverim i povučem se. Uostalom, ako sam nekad bila 

kukavica... sada više nisam. Odrasla sam. 

„Ne znam, Džoj. Prošlo je mnogo vremena.“ 

Odolevala sam vremenu i želji da znam više o njemu. 

Ponekad bih se još prisećala zajedničkih trenutaka u sa-

moći. Nikad naglas više nisam izgovorila njegovo ime. 

Ipak, to ne znači da sam ga zaboravila. Bilo je to nemo-

guće. Kako zaboraviti nekog ko je obeležio tvoje dane, 

tvoje devojaštvo, na koncu tvoj život? Je l’ potrebno još 

vremena? Koliko okvirno?! 

„Poslednje što znamo je da će izaći na teren.“ 

Naravno da hoće. On je najbolji među najboljima. 

Najbolji golman trenutno. 

Kako sam onda ja bila na vrhuncu slave, tako je Flin 

Filips bio sada. Njegovo vreme i dalje traje. 

„Nije važno, nećemo se sresti. Neću voditi devojke 

blizu njih. Njihovi hormoni rade kao ludi. Poslednje što mi 

treba su problemi.“ 

Ovo sam znala iz ličnog iskustva. 

„Kako god, samo kažem, budi oprezna.“ 

Usled nervoze nestajalo mi je vazduha. Moram izaći. 

„Biću pozadi.“ 

Kad o nekome ne misliš, okupiraš se drugim stvari-

ma, ne postoji opasnost po tebe. Godine učenja samo-

kontrole, učenja da je nešto gotovo i ne postoji više, vrati-

le su me na scenu gimnastike. Ipak, neki skriveni deo 



8 

srca svaki put zatreperi kada se pomene golman kanad-

ske reprezentacije Filips. Spustila sam ruku na srce, kada 

sam ispred sebe ugledala ogromnu senku. 

„Pa... Zdravo, Irina.“ 

Apsolutno nemoguće. Podigla sam pogled i suočila 

se sa Flinovim najboljim prijateljem. Šta, dođavola, on 

radi ovde? 

„Alister! Otkud ti?“ 

„Zna li on da si ovde?“ 

I uvek je bio direktan. Ako sam mislila da prođem ne-

opaženo, sad sigurno neću moći. 

Odmahnula sam glavom. 

„Molim te, nemoj mu reći.“ 

Ne znam zašto sam to rekla. 

Najavljivali su utakmicu, masa se čula, huk, navijanje, 

dok sam gledala u Alistera. 

„Alis čoveče, vreme je, jebote, ostavi ženske sad!“ 

I svet je stao kad se on odmakao. 

„Fline.“ 

„Irina, jebote“ 

Kažu da ti život prođe ispred očiju onog momenta 

kada si preblizu smrti. Ja to nisam bila ali svaki tren koji 

sam provela sa njim sada je bio preblizu. On je bio pre-

blizu. 
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Uvod 
 

Irina 
 

Osam godina ranije  

Jedan, dva, tri... Jedan, dva, tri... Vežbala sam sama 

na gredi. Pokušavala sam da osmislim novu koreografiju. 

Oduvek sam bila slaba na muziku. 

„Njet, Irina!“ 

Ali Dunja nije bila raspoložena za novine. 

„Želim da probam nešto drugačije, Dunjaša.“ 

„Njet, radićeš onako kako smo se dogovorile. Jesi li 

danas nešto jela?“ 

„Samo ono sa papira.“ 

„Dobro. Samo uporan rad i odricanje daje rezultate. 

Tvoj otac ima iznenađenje za tebe.“ 

Već sam bila juniorska prvakinja. Prvo veliko senior-

sko takmičenje počinje sutra. Imam tremu ali i jedva če-

kam. 

„Šta je to, znaš li?“ 

Tata me je mnogo čuvao. Vrlo verovatno jer sam je-

dinica i, kako kaže, njegov ponos. Nikad nije stao i nešto 

mi zabranio. Čak je poticao moje bavljenje gimnastikom. 

„Još dva skoka. Ako budu dobra, slobodna si.“ 

Uspećeš, Irina. Uspećeš. Uvek sam sama sebe 

bodrila. Otkad mame nema, ne postoji ženska figura u 

mom svetu osim Dunjaše. 

„Bravo. Irina, bićeš prvakinja sveta! Bićeš apsolutna 

vladarka.“ 
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Svako dete sanja da čuje ove reči. Nema veze što 

sve to sporo dolazi, trpi velike posledice i odricanja. Na 

kraju puta čeka te svetska slava i br. 1. 

„Spasiba, Dunja. Vidimo se sutra.“ 

„Bez prejedanja, Irina. Moraš ostati mršava.“ 

Klimnula sam i otišla u svlačionicu. Boris, tatin vozač, 

već je čekao ispred vrata. 

„Dobar trening, krasiva?“ 

„Odličan. Gde idemo?“ 

„Otac te čeka u tvom omiljenom restoranu.“ 

Šteta što mogu da jedem samo salatu. Sport traži 

odricanje. Irina, bićeš najbolja. Nakon 20 minuta ušla 

sam i zatekla oca u društvu crnke. Odmah sam prepoz-

nala Dariju. 

„Irina, kako si porasla. Serjoža, ona je divna.“ 

„Darija, drago mi je da te vidim. Ponovo.“ 

Darija je bila mamina prijateljica, koja se nakon njene 

smrti izgubila. Nisam je viđala, niti čula. Prevrnula sam 

očima na ovu dragost. Koja ironija. 

„Sedi. Šta želiš da jedeš, piješ?“ 

Odjednom više nisam bila gladna. Videla sam kad je 

stavila ruku preko tatine. 

„Zašto smo ovde? Umorna sam, trening je bio napo-

ran.“ 

Bila sam gladna, ali nisam želela još da budem u 

njenom društvu. 

„Iri, znaš da te ja volim. Ti si mi sve na svetu, daraga-

ja. Ali usamljen sam. Nakon tvoje majke, ja...“ 

„Nemoj ni da izgovoriš...“ 
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„Irina, tvoj otac ti želi reći... Oplakali smo tvoju majku 

kako zaslužuje. Tebi smo dali vremena da se privikneš 

da je nema, a i sada ćemo ti dati vremena da se privikneš 

na novu situaciju. Serjoža, reci joj.“ 

„Darija i ja ćemo se venčati i ona će živeti sa nama. 

Ti..“ 

„Ne! Ne! Ne želim...“ 

Ustala sam naglo i potrčala ka izlazu. Tata je odmah 

krenuo za mnom. 

„Iri!“ 

Suze su krenule iz očiju. Nikad nisam tatu zamišljala 

pored druge žene, pored Darije tek nikako. Uletela sam u 

auto, tata odmah za mnom. 

„Borise, vozi u krug.“ 

„Tata... Ne želim. Ne volim Dariju, niti ću je ikad vole-

ti. Ona nije mama.“ 

Plakala sam kada me uzeo u naručje. 

„Naravno da nije, Iri. Nikad neće zauzeto njeno 

mesto.“ 

Tata je bio jako zauzet, a kako sam i sama trenirala 

po ceo dan nismo se puno viđali. Uveče bi došao u moju 

sobu, pitao kakav mi je bio dan i zaželeo laku noć. Nikad 

nije pominjao Dariju. 

„Koliko to traje?“ 

Osetila sam kako se ukočio. 

„Irina... Ja...“ 

„O ne. Nisi valjda?“ 

„Nije kako se čini, Irina. Jednostavno se desilo. Gali-

na je bila tebi podređena. Odmalena je za tebe planirala 

tako puno.“ 

„Nemoj mene da si krivio slučajno! Mrzim te.“ 
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Nakon tog dana još sam više trenirala. Osvojila sam 

prvenstvo sveta. Gorak ukus pobede. Nije mi bilo ni do 

čega. Kako sam išla u privatnu školu, sve sam više tražila 

izlaz odavde. Odjednom, više nisam želela da budem u 

Moskvi. Vrhunac svega došao je samo mesec dana kas-

nije kada su se Darija i tata ipak venčali. Nikada se nismo 

pomirili. Činjenica da je prevario majku sa njenom prijate-

ljicom, dok je trenirala mene, terala me je na povraćanje. 

 

„Imam za tebe superponudu. Ja bih lično odbila, ali s 

obzirom na ovu situaciju mislim da će za tebe biti i više 

nego dobro. Američki tim te želi uz sebe.“ 

„Dunjaša, šta to pričaš?“ 

Mama me je učila da volim Rusiju više nego išta, no 

nije me mogla naučiti šta je to ljubav i da pravdam prelju-

bu. Još nismo stigle dotle. 

„Puno novca je u opticaju. Želim da znaš da je Serjo-

ža protiv, ali ako želiš da odeš ja ću se lično zauzeti za 

tebe.“ 

„Hoćeš?“ 

„Naravno. Nikad nećeš otići na Olimpijadu ako ti gla-

va bude u problemima. I šta kažeš?“ 

„Kažem da te volim, Dunjaša.“ 

 

* * * 

 

„Tako si hrabra devojčica. Koliko ti je godina?“ 

„17.“ 

„Vrlo retko se desi da neko sa tvojim predispozicija-

ma želi da napusti nacionalni tim. Mislim da si zrelija ne-

go što izgledaš.“ 
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„Moguće. Mama mi je umrla pre tri godine a tata... Na 

njega ne želim da mislim. Gimnastika mi je sve, moj ži-

vot.“ 

„Bravo. Dunja, biće mi drago da je preuzmem. Pred-

viđam joj zlatnu budućnost.“ 

Ponekad i najbolji omanu. 

„Ja sam Džoj Filding. S obzirom da je stresan period 

iza tebe, odlučili smo da te malo udaljimo, da se odmoriš. 

Naravno, usput ćeš trenirati ali biće to zabavno. Šta ka-

žeš?“ 

Odmor? I to zabavni odmor? Nisam imala prethodnih 

pet godina sigurno. 

„Naravno. A gde me vodite?“ 

„Nećemo još ići u Ameriku. Ostajemo ovde u Evropi. 

Sledeća destinacija Švajcarska i Ženevsko jezero.“ 

„Vau...“ 

„Tvoj je otac potpisao sva punomoćja. Ja ću ti biti i 

staratelj. Ne podnosim samo laž, sve drugo prolazi kod 

mene. Kakav god problem da imaš, nedoumicu ili tako 

nešto, obrati mi se i rešićemo. Važi?“ 

„Važi, Džoj. Hvala ti. Ovo je za mene velika prome-

na.“ 

„Znam draga, zato idemo polako.“ 

Ovo je prvi put da put nisam doživela stresno. Prvi 

put da nisu treninzi, takmičenja i prvenstva u pitanju. Biće 

tu i toga, ali prvenstveno biće mi omogućeno da se 

odmorim. Jedva sam čekala da plivam. Bazen sam po-

sebno volela kao sredstvo kojim sam se opuštala. Ne 

mogu ni da zamislim šta će mi tek prava voda doneti. 

Nadam se da ću moći da plivam. 



14 

Džoj je na sve moguće načine pokušala da mi put u-

čini lakšim. 

„Znam da će ti nedostajati otac.“ 

„Moguće.“ 

„Ljuta si.“ 

„Znaš baš sve o meni.“ 

„Znam ono što mi je Dunja ispričala. Da bih te u pot-

punosti upoznala potrebno mi je da mi se sama otvoriš.“ 

„Pa... Hoću... Ja...“ 

„Nećemo brzati. Prvo moraš da mi veruješ. A ne mo-

žeš to dok se ne upoznamo.“ 

„Jesi li se ti bavila gimnastikom?“ 

Džoj mi je pričala o sebi. Bila je deset godina starija 

od mene, mlada a opet sa toliko tereta. Povreda noge 

zauvek ju je udaljila da terena kao takmičarku. 

„Baš mi je žao.“ 

„Nemoj da ti bude. Sada se takmičim kroz sve vas. 

Pomirila sam se.“ 

Švajcarska je iz aviona bila očaravajuća. Ali Žene-

va... Zaljubila sam se. Videti jezero odozgo... Bilo je pre-

divno. 

„Prijavićemo se u hotel pa možemo šta god ti želiš. 

Narednih par dana ti si glavna.“ 

„Stvarno?“ 

Bila je vitka, prava sportistkinja. Njena kratka crna 

kosa samo joj je još više isticala oči. Imala je i lepe crte 

lica. Lepe ali odlučne. 

„Naravno. Želim da se opustiš.“ 

Vau, kratko smo putovali do hotela. Ovaj je bio uz 

samu obalu. 
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„Ovo je novo. Skoro je otvoren. Preko veze sam nas 

ubacila. Pun je sportista. Videćeš ih ovde.“ 

Dok sam čekala da nas prijavi u hol su gromoglasni 

ušli neki momci. Nije da nisam viđala muškarce, jer je-

sam. 

Poznavala sam dosta gimnastičara ali kod ovih je nešto 

bilo drugačije. Smejali su se šalama, zadirkivali i koškali. 

Upravo kad su prolazili pored mene jedan me toliko jako 

gurnuo da sam izgubila ravnotežu. 

„Hej!“ 

„Alister! Dovraga čoveče, gledaj kuda ideš.“ 

Videla sam se već na podu kada me je neko zadržao. 

„Hej, jesi li dobro?“ 

„Da...“ 

„Izvini zbog toga.“ 

„Irina, pokret.“ 

Otela sam se iz njegovih ruku ali sam ga ipak pogle-

dala. Greška. Bio je apsolutno prelep. 

„Iri.“ 

„Ja, hvala ti. Moram da idem.“ 

Trčala sam za Džoj. 

„Ne. Nikako.“ 

„Molim?“ 

„To su hokejaši Kanade. Neozbiljni su. Ne smeš se 

mešati sa njima.“ 

Mislila sam da se šali ali kad sam videla njen ozbiljni 

izraz lica shvatila sam da ona to zaista i misli. 

A tako je sladak... Šteta... 

 


