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Ova priča je autorkina fikcija. 

Svaka sličnost sa stvarnim događajima i ljudima je 
slučajna.1

1  Ništa nije slučajno. Ništa nije fikcija.  
Ni u životu. Ni u knjigama.
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Umesto posvete

Ideju za ovaj roman dobila sam novembra 2020. godine. Pitala 
sam se da li ću uspeti uverljivo da dočaram dileme u kojima će 
se naći moji junaci. Život se pobrinuo da informacije dobijem 
iz prve ruke. Nekoliko meseci kasnije vodila sam unutrašnje 
ratove koje vode neki od junaka ove knjige. Oskar Vajld je u 
eseju „Propast laganja” napisao da život imitira umetnost. 
Nažalost, nekada, umetnost ipak imitira život. 

Priča koju ćete čitati ne sastoji se iz reči, rečenica, tačaka, 
zareza. Nijedna priča nije sastavljena od toga. I kao čitaoci, 
i kao pisci – svi tragamo za onim između redova. Za mene, 
ova knjiga je skup svih rana koje sam mesecima tamničila u 
sebi, skup pokušaja da nastavim dalje i upornog padanja, svih 
ćutanja koja sam vrištala u sebi, padajući sa strme staze na 
putu do istine. Za neke od nas koji pišemo, knjige su način na 
koji se borimo. Ova knjiga je moja borba. Moj put do istine.

Volela bih da sam ovu knjigu srećnija pisala, ali... S 
pisanjem ne ide kao s rođendanskim željama. Ne možeš poželeti 
da pišeš srećan ili tužan, pisanje za takve stvari ne mari, niti 
inspiracija osluškuje tvoje želje – nešto je i do više sile, ma 
koliko patetično zvučalo. No, postoji jedna želja, zamišljena za 
moj 31. rođendan dok sam duvala svećice, srećna i zahvalna na 
svemu što imam. Mogu naglas da je izgovorim jer mi se nikada 
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neće ostvariti: ,,Samo da oko mene budu svi ljudi koji su sada, 
samo da svi budemo zdravi.” Naivna želja za duvanje svećica. 
I gadna godina u kojoj sam je poželela.

Ovaj roman posvećujem nama, kojima se želja neće 
ostvariti.

Nama koji smo nekog izgubili. 
I njima, koji su sada na nekom boljem mestu.
Najpre, ovaj roman posvećujem svom ocu. 
Umro je januara 2021. godine od najsmešnijeg virusa. 

Umro je onako kako niko ne zaslužuje. Kao pseto, sam bez 
ikog svog, bez kontakta s voljenima, gledajući u oči stranca 
u belom skafanderu. Makar mislim da je tako bilo. O smrti i 
bolničkim danima svog oca ne znam mnogo. Imam jedan papir, 
s nepotpunim informacijama. Najpre, imam nadu da će jednog 
dana neko ko mi je lečio oca stati ispred mene, da će mi pomoći 
da saznam šta se dogodilo. Ta nada piše ove redove. I ta nada, 
ma koliko puta odustala od nje, ne odustaje od mene.

Možda bi ovo bila posveta, da život nije lepa ali surova 
igranka zbog koje moram još nekoliko redova da dopišem.

Mom tati, Slobodanu. I Momi, čoveku koga sam volela 
kao da mi je tata. Umrli su u samo nekoliko meseci razmaka.

Na drugačije načine bili su mi vetar u leđa i podrška. 
Tata mi je svojim ponosom i nekad bespotrebnim hvalisanjem 
davao onu mrvu samopouzdanja koja svakom autoru, napisao 
jednu ili sto knjiga – uvek nedostaje. Momina podrška bila je 
drugačija – bila je tiša, kritična, ali jednako velika i važna. 

Teško je pisati kad izgubiš dva čoveka koji su bezrezervno 
verovali u tebe. Teško je držati svoju knjigu u rukama, bez 
mogućnosti da je pokloniš onima koji su bili deo tvog stvaranja, 
bodrili te i hrabrili. Svakom čoveku na ovom svetu poželela bih 
da ima takva dva čoveka. Bili su ljudi nekog drugog vremena, 
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u kome su poštenje i čist obraz podrazumevani. Ljudi snažnog 
karaktera, intelektualci preciznog moralnog kompasa. Bili 
su ljudi koje je bilo lako zavoleti. I ljudi zbog kojih sam, u 
trenucima najvećeg bola, ponavljala u sebi da ne želim više 
nijedno živo biće da zavolim jer nemam snage da još nekog 
izgubim. Svi ćemo umreti, zar ne?

Ne. 
Razmišljajući o njihovim poslednjim danima u bolnici, o 

borbi koja je bila nesporna, našla sam snagu da se s gubitkom 
suočim. Najpre, našla sam snagu da o svojim ranama 
progovorim. 

Volela bih da je ovo samo roman o ljubavi.
Ovo je roman i o smrti. 
O smrti koja – između redova, ne postoji.
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Život je zbir nimalo  
slučajnih slučajnosti.
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Nije istina. Sve što će ti reći je laž. Samo ja razumem šta se 
dogodilo. Nikad nisam volela luna-park. Kad sam bila dete, 
plašili su me zvuci, velike mašine na kojima se nasmejani 
ljudi voze, plašila me je buka, plašio me je svet željan brze 
zabave koju će još brže zaboraviti. Šećerna vuna lepila bi mi 
se za prste, a tako lepljivi prsti lepili bi se za sve što dotak-
nem. Gotovo svaka ušećerena jabuka koju bih zagrizla, bila 
bi trula. Nikada nijednu nagradu nisam osvojila, u svim 
tim vašarskim čarolijama. Prerano sam shvatila da je vašar 
zabluda. Sve pare daš – ali ništa ne dobijaš.

Nije istina. Znam šta ti govorim, veruj mi. Nije istina! 
Ovo je samo ringišpil, a ja sam poprilično pijana i omamljena. 
Prebrzo se okreće, nejasni obrisi i stotinu svetlećih čuda iz 
luna-parka smenjuju se pred očima. Još samo jedan krug – 
laže čovek iz limene kućice. Ovo je već deveti krug. Magla 
pred očima, pljuvačka pod jezikom i prilično suva usta. Šta 
mi je ovo trebalo, zašto sam na ovu vožnju pristala?! Mislila 
sam – odrasla sam, biće drugačije. Nije. Crveno-plava svetla 
cepaju i kidaju zenice. Pokušavam da trepćem, pokušavam 
da dišem… Jedva uspevam. Čvrsto stežem lance korpe u 
kojoj sedim, ali gubim snagu, loše mi je. 

Ovo je samo vašar – govorim sebi. Vašari su zabavni. 
Vašar je lep. Vašar ne traje zauvek. Tata mi je lepo govorio 
– ako se popneš na ringišpil, nema nazad, vožnju moraš do 
kraja da izguraš. To je ta lekcija koju naučiš tek kad odrasteš. 
Pokušavam, trudim se, ali ne uspevam. Sećam se davnog 
saveta, tatinog. Govorio je: Ako ti bude muka, zatvori oči i 
diši, seti se, misli na nešto lepo. I sećam se… Jedne svadbe, 
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u proleće. Ja sam se udavala. Sasvim obične bele haljine. 
Sećam se restorana u šumi, staze pune belog cveća. Sećam 
se jednog pogleda, očiju čoveka kog sam volela. Sećam se 
njegovog čvrstog dodira, sigurnosti koju sam osetila, prvi 
put verujući da sam njegova, jednako koliko svoja. Sećam 
se sreće u očima ljudi koji od mene nisu odustali, sećam se 
pogleda onih koje nikad nisam volela, čak ni upola koliko 
oni mene. Sećam se svih koje sam izgubila i ponovo dobila, 
onih koji su otišli, ali su se vratili. I sećam se... trenutka kad 
sam sebe promenila. Postala sam neka druga žena. Borila 
sam se za nju. Konačno sam je osvojila.

Kao i ovu – nagradnu vožnju.
Ovo je samo još jedna vožnja. Još samo ovu vožnju 

moram da izguram. Kad siđem s ringišpila, sve će biti 
drugačije jer sada znam… Život nije reka. Život je luna-park. 

Čovek ispred mene zaljuljao je korpu. Uhvatio se rukom 
za moju. Glasno mi govori:

,,Jel’ si dobro? Samo diši!”
Ringišpil se usporio, na momenat. 
,,Znaš li nešto o psihopatama?”
Govorim čoveku koji i dalje ne ispušta moju korpu za 

koju se zakačio, dok počinje još jedan krug, još brža vožnja.
,,Ne mnogo, znam samo... Psihopate mogu preživeti 

sve.”
,,Čak i ovakve ringišpile?”
,,Čak i ringišpile.”
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septembar 2020.

Predavanje profesora Vladimira Milovanovića, 
smer kriminalistika

Krupnim koracima sam ušao u zgradu fakulteta. Zastao sam 
kod vrata amfiteatra i duboko udahnuo. Znao sam da neću 
čitavog života predavati studentima, no ipak, žao mi je što 
odlazim. Kad sam dobio ovaj posao, kad sam otišao iz policije 
s mesta direktora odeljenja za najteže slučajeve, teret je pao s 
mojih ramena. Bio sam razočaran situacijom u policiji, privatno 
sam imao problema, želeo sam posao koji će mi omogućiti da 
budem prisutniji u sazrevanju svoje ćerke, posao koji će mi 
doneti malo mira, umesto konstantnog nemira koji se prostom 
deobom umnožava. Kažu, kad prerasteš svoj posao, treba da 
ga dostojanstveno napustiš. Ja sam to učinio. Ono što ti niko 
neće reći jeste da postoje poslovi koji će uvek biti veći od tebe i 
samim tim nikad nećeš otići od njih. Ma koliko želeo da misliš 
da si iznad, da stvari gledaš s visine, da su svi konci u tvojim 
rukama, istina je drugačija. Nisi igrač. Ti si igračka.

Sa studentima sam izgradio i prijateljski odnos. Verujem 
da tako dobijaju podsticaj da uče jer lošim rezultatima neće 
razočarati samo profesora već i prijatelja. Trudio sam se, na 
osnovu svog iskustva, da ih naučim praktičnim znanjima koja 
neće pronaći u knjigama. Jedno su teorije i definicije, ali kad 
se nađeš na mestu zločina, ispred leša s izvađenim crevima, 
ne zanima te ko i kako definiše kriminalistiku. Zanimaju te 
tragovi. Rešenja. Dokazi. 

Dekan je zamislio da moj odlazak i završno predavanje 
budu svečani koktel, ali ja sa studentima ne želim da 
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nazdravljam. Sa studentima želim da razgovaram. Ova deca 
zaslužuju da znaju zašto im više neću predavati. Zaslužuju 
temu za promišljanje – profesionalnu temu, ali najpre 
zaslužuju moralnu dilemu koja će ih jednog dana, ako sednu u 
inspektorsku kancelariju, sigurno sačekati. Dekan ne zna tačno 
o čemu ću pričati, verujem da će se šokirati. Uredno je razglasio 
da ću se pozdraviti sa studentima. Moje oproštajno predavanje 
zainteresovalo je i mlađe generacije studenata, dosta njih će 
prisustvovati. Kažu da sam bio omiljeni profesor. Istina je da 
nikada nisam bio profesor. Samo sam dobro glumio. Kažu da 
sam i dobar policajac. To je laž. Brljao sam. Oh, kako sam samo 
brljao! Moralni kriminalac, obučen kao policajac – pre bih sebe 
tako opisao. 

Otvaram vrata. Pun je amfiteatar. Prilazim katedri, iz 
ranca vadim fasciklu punu dokaza, zapisa, papira. Spuštam je 
na sto. Da li ću zaista ovo uraditi? Gutam knedle dok gledam 
uzbuđena lica studenata. Izgleda da nisam toliko hrabar. Dok 
si u svojoj kući, imaš hrabrosti za sve. Kad staneš pred ljude. 
hrabrost svakom sekundom nestaje. 

,,Dobar dan.”
Ne čekam odgovor. Nastavljam:
,,Najpre, veliko izvinjenje studentima kojima sam 

predavao. Žao mi je što su predavanja naglo prekinuta, žao 
mi je i što ste slušali drugog profesora, što ćete ispit polagati 
kod njega. Viša sila je umešala prste. Verujem da znate da više 
neću predavati na fakultetu. Ipak, nisam mogao tek tako da 
vas ostavim. Želeo sam da se pozdravimo. Za studente koji 
do sada nisu prisustvovali mojim predavanjima – red je da se 
upoznamo. Ja sam Vladimir Milovanović. Nekada sam, baš 
kao i vi, studirao ovaj fakultet. Po završetku fakulteta zaposlio 
sam se u policiji. Radio sam na najnižim ali i na najvišim 
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pozicijama. Nijednu stepenicu ka uspehu nisam preskočio, 
hrabro sam hrlio ka svom snu. Moj san bilo je odeljenje za 
najteže i najkomplikovanije slučajeve. Sanjao sam o tome da 
budem direktor tog odeljenja. Nekih petnaestak godina od svog 
prvog posla, u tome sam uspeo. Skoro tri godine sam vodio 
specijalno odeljenje policije. Svoj nekadašnji san sam napustio 
i došao na ovaj fakultet, da vama predajem. Impresivna, čudna 
i nelogična biografija, složićete se. Znam šta ćete me pitati. 
Otkaz sam dao posle razočaranja u svoj tim, u kolege, i posle 
shvatanja da posao živi mene, ne ja posao. Pre svega, otkaz 
sam dao jer sam i sâm zabrljao prilikom nalaženja tragova u 
jednom slučaju. Moja profesionalna dužnost bila je da samog 
sebe suspendujem i dam primer mlađim kolegama da u policiji 
ne sme i ne treba da postoje brljanja. Znam šta vas sada kopka. 
Nije u pitanju bogzna šta, sitan zločin i sitna brljotina, ali 
profesija ti ne dozvoljava da se njom baviš prljavog obraza. 
Tako sam došao na ovaj fakultet. I postao omiljen profesor.”

Smejemo se u isti glas. Ako će mi nešto nedostajati, to su 
smeh i sjajna energija studenata.

,,Znam da vas zanima čime ću se baviti u budućnosti, zašto 
odlazim, šta ću i gde raditi... O tome ćemo posle predavanja. 
Moj glavni motiv da održim ovo poslednje predavanje ste vi, 
mlada generacija koja dolazi. Mnogo puta smo pričali o tome 
kolika odgovornost vas čeka kad završite fakultet i počnete 
da radite. Ne mogu da garantujem da će priča koju ćete čuti 
od nekoga od vas stvoriti vrhunskog inspektora, ali sigurno 
će vam pomoći da na budete pametniji od mene. Čudno je što 
ovo kažem kao profesor, ali, istinski verujem da to nije teško.”

Smeh je ponovo odjeknuo amfiteatrom.
,,Danas vam pričam svoju priču, ličnu. Važno je učiti iz 

tuđih iskustava. Nikad se takve lekcije ne nauče u potpunosti, 
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kao kad sami udarite glavom, ali udarci glavom ne moraju 
biti vaša nužnost. Sve je u dobroj proceni prostora. Ako ništa, 
slušajući tuđa iskustva, svakako ćete udariti glavom o zid, ali 
manja je verovatnoća da ćete svoju glavu slomiti.”

Na sekund, misli su odlutale. Na prozor amfiteatra sleteo 
je vrabac. Njegovo skakutanje po tremu me je dekoncentrisalo. 
Sabrao sam se i nastavio:

,,Da li neko od vas pije domaću kafu?”
Moje pitanje je zbunilo studente. Mnogo ruku se podiglo.
,,Okej, ima vas poprilično zavisnih od kofeina. Spustite 

ruke. Šta će se dogoditi sa šoljom pošto popijete kafu, s talogom 
koji ostane, ukoliko ne operete šolju?”

Nekoliko usana se pomiče, ali ne čekam da odgovore.
,,Pažljivo me pratite sad. Video sam mnogo dobrih ljudi 

kako u ovom ludom vremenu postaju zli. Samo jednom sam 
video lošeg, zlog čoveka kako postaje dobar. I za jedno i za 
drugo lako možemo pronaći izgovore. Opljačkao sam banku 
da bih spasao bolesnu majku i platio lečenje. Ubio sam čoveka 
i kajem se, podići ću crkvu. Kad se podvuče linija i kad zbrojim 
sve što sam naučio u policiji, čovek je samo neobrađena 
sirovina – prazna šolja. Nema dobrog niti lošeg čoveka. Sve 
ono što taložimo u sebi čini nas dobrima ili lošima. Niti je 
moguće da dobar čovek postane loš, tako lako, u sekundi. Niti 
je moguće da loš čovek postane dobar odjednom. Mnogo je tu 
rada potrebno. Sve je do toga – kako i šta je naučeno. No, ima 
nečega i u onim sekundama koje menjaju sve. Voleo bih da 
razmislite šta je to što menja čoveka, diskutovaćemo o tome. 
Zlo je... Vratimo se na šolju domaće kafe. Zamislite ispijenu 
kafu i talog koji je ostao. Ako šolju ne operete, talog se stvrdne, 
u nekom momentu se skameni. Ako je ne operete danima ili pak 
godinama, mnogo truda će vam biti potrebno da talog odlepite 
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s dna. Mala je verovatnoća i da ćete ga ikada oprati, tragovi kafe 
ostaće na šolji duboko utisnuti. Isto je i s ljudima. Za one koji 
me prvi put slušaju – malo objašnjenje. Nisam lud i redovno 
perem šolje. Svako moje predavanje izgleda tako što zajedno 
obrađujemo jedan zločin. Ja vam iznosim postavku stvari, a 
vi rasplićete klupko i iznosite svoje teze. Pre zločina koji vam 
predstavim, svako predavanje počinje pitanjem. Pitanje ćemo 
ostaviti ovog puta za kraj. Na to pitanje – odgovor ne dajete 
meni. Dajete ga sebi. Ja ću vam svakako izneti svoje mišljenje, 
ali izrazito je važno da odgovor sami pronađete i da o pitanju, 
večeras, kod kuće... Razmislite.”

Nekoliko studenata zamišljeno gleda ispred sebe, 
analiziraju svaku moju reč. Nekoliko njih i dalje ne shvata zašto 
pitanje ostavljam za kraj. Nekoliko njih se i dalje bavi kafom i 
talogom. Nekoliko njih ni ne razmišlja – samo me posmatra, 
kao ludaka. Nekoliko njih zeva – dosadan sam im, samo ih 
zločin zanima. Svako od njih – pada na testovima koje posao 
inspektora zahteva. Nikad im to neću reći. Postoje znanja koja 
se uče preko kože. Lekcije koje se ne skrivaju u knjigama već u 
ožiljcima koje nosiš. 

,,Naš zločin dogodio se 26. maja ove, 2020. godine, ali to 
je samo veliko finale propasti. Za savršen zločin ovakvog tipa 
potreban vam je vispren i harizmatičan zločinac. Nedostatak 
dokaza. Jedna lepa, ali luda žena – po mogućstvu, psihopata. 
Neko iz policije ko ne poštuje zakon. Zaljubljeni inspektor. 
I internet. Internet je ključan. Od svega nabrojanog, ja sam 
vam ovaj zaljubljeni inspektor. Sve je počelo pre dve godine. 
Zaljubio sam se. Kao mamlaz sam se zaljubio. Ma, kao tetreb.”

Smeh je odjeknuo amfiteatrom.
Duboko sam uzdahnuo. 
I počeo.



16

Tamara Kučan ONLAJN

januar 2020.

Iris

Danas sam izašla iz zatvora. S prljavom kesom u rukama i blat-
njavim cipelama. Sela sam na klupu nekoliko ulica od zatvora 
i gledala u prazno. Ne znam šta sam osećala, ljudima poput 
mene ne ide lako s definisanjem emocija. Znala sam samo jedno 
– sve što je bilo, sve što sam bila, moram da pošaljem u zaborav. 

Da mi je neko rekao da ću završiti u zatvoru, ne bih 
verovala. Ja, Iris Marković, čuvena jutjuberka i influenserka, 
nekada najuspešnija mlada osoba u zemlji. Ja, devojka koja je 
sve oko sebe bacala na kolena, koja je iz svega znala da se izvuče. 
Niko mi nije kriv. Samu sebe sam u propast odvela. Volela bih 
da sve može da se vrati na staro, ali vreme je da dignem ruke 
– ja, koja ruke nikad nisam dizala. Uvek sam umela mudro da 
odigram, merila sam poteze jasno znajući kuda će me moji 
koraci odvesti. Mesecima unazad nisam svoja. Hajde što samu 
sebe ne prepoznajem, ali ja više samu sebe ne poznajem. Uvek 
sam bila pribrana, nisam reagovala ishitreno, i sve što zamislim, 
ostvarila bih. Imala sam hladnu glavu. Moja glava postala je 
užarena masa, vreo kotao. U mojim grudima je mesecima bila 
tempirana bomba, bure baruta. Kao da više nemam živaca, ni 
za šta. Kao da nemam razum. To se nije dešavalo ranije. 

Nije, jer sam psihopata. Školski primer ludila. 
Hladna košava u grudima, mračna jama umesto duše.
O tome mogu da posvedoče mnogi psiholozi koji su sa 

mnom još dok sam bila klinka radili. Ljudi koji ovakve poput 
mene izučavaju kažu da mi ne osećamo stres, bol, strah, kajanje, 
tugu... I to je istina. To je bila moja istina do pre dva meseca.
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Ulazim u kuću. Pešačila sam osam kilometara od zatvora. 
Kao nekad, kad nisam imala ni za bus-plus kartu. Umorna sam 
od hodanja, od života, od sećanja na sebe kakva sam nekad 
bila. Imala sam čitav svet na dlanu. Najbolje komade nakita i 
garderobe. Uspeh i slavu, ugled. Uticaj. Svoj auto. Svoj stan. 
Ljude. Bez svega sam ostala. U mene kao da je ušlo nešto što 
ispija moj razum. Ni za šta više nisam sposobna. Kad se usudim 
da probudim staru sebe, tu Iris koja je sve pred sobom rušila, 
samu sebe pokopam, samu sebe sapletem i sve upropastim. 
Od jednog problema nastane tri. Od pokušaja da tri problema 
ispeglam, nastane požar. Zapali sve. Mene. I sve oko mene.

Padam na trpezarijsku stolicu, šutiram kesu sa stvarima 
što dalje od sebe. Hladan znoj me obliva od ove kuće. Mala 
oronula kuća u Borči nije moj život. Živela sam za to da 
pobegnem odavde. Uspela sam. Sve se sjebalo. Gde sam sad? 
Opet sam na početku. U kući gde sam odrasla, među zidovima 
koje buđ nagriza. Sećanja na detinjstvo u besparici, sećanja 
na najboljeg druga koji neće da me pogleda jer sam ga lagala, 
sećanja na majku koja nema život mimo televizora, sećanja na 
njega... Sećanja na njega su pogubna. Ona me dovode do ludila. 
Odlazim u svoju sobu. Sve me svrbi od štrokavog zatvora. Sve 
me svrbi i od ove kuće. Nedostaje mi stan u centru grada u 
kome sam živela. Nedostaju mi veliki prozori, plišane plave 
zavese sa srebrnim kićankama, moj balkon i mermerni sto, 
palme u srebrnim saksijama. Nedostaje mi sve što sam imala, 
sve što sam rasprodala da bih preživela. Skidam se, stojim 
ispred ogledala. Zagledam svaki milimetar sebe dok šapućem: 
JA SAM IRIS MARKOVIĆ I POČINJEM ŽIVOT IZNOVA!

Ja sam Iris Marković, ja sam kamen i sve što mislim da 
osećam, ne osećam. Sve je zabluda. Iluzija. Loš san. Užas koliko 
sam ostarila, preko noći. Ko sam ja? Šta sam ovo postala? 
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Tumaram maglom, stazama koje se urušavaju kako zakoračim. 
Ovo nije život. Ovo je prokleto klizište. Ja sam Iris Marković, 
osoba spremna na sve – samo sebe tešim. Nije bilo čoveka koga 
nisam mogla da prevedem žednog preko vode. Imala sam velike 
snove i cena da ih ostvarim nije postojala. Gde sam sada? Ko 
sam sada? Niko. Nikad nisam razumela ljude kad kažu da se 
istorija ponavlja. Sada ih razumem. Siromaštvo. To sam ja. 
Siromaštvo i propast. Propala sam. I kao čovek, i kao psihopata, 
i kao influenserka. 

Do pre dva meseca znala sam kako da se poigravam s 
ljudima, gađala sam njihove slabosti, sve im otimajući. Počinjala 
sam od njihovog srca, kidala sam im duše, praznila džepove i 
otimala snove. Sada – oteta sam od same sebe. Stidim se sebe. 
Izgledam kao strašilo. Nekad su o ovom licu brinuli najbolji 
kozmetičari i hirurzi. Mojim telom klizile su najskuplje kreme, 
serumi i losioni. Sad smrdim na znoj cimerke Lidije iz zatvora. U 
njenoj majici sam izašla jer je moja uništena prilikom hapšenja. 
Debela zarozana Iris – bio bi to dobar novinski naslov, dobar 
tvit hejtera. Ugojila sam se od zatvorske hrane, mada, jela sam 
i pre hapšenja. Zatrpavanje hranom – videla sam taj video na 
jutjubu. Neka glupača koja ima brdo pratilaca o tome je pričala. 
Neka glupača koja je sada sve što sam ja bila nekada. ZAMALO! 
Niko nikada neće biti ja. Iris Marković se jednom rađa. Možda 
sam propala, možda je moja karijera završena, možda mi 
ništa ne ide od ruke, ali ja ne nestajem, samo menjam oblik. 
Ponovo ću sebe sresti. Ponovo ću sebe upoznati. Iz šutnute 
kese vadim telefon, stavljam ga na punjač. Moram da proverim 
tviter. Obećali su mi da ništa o mom hapšenju neće javno izaći, 
ali kako verovati bilo kome. Ukucavam svoje ime u deo za 
pretragu. Nekad sam bila glavna zvezda mnogih tvitova. Sad 
me retko ko pomene. Ljudi uživaju u tome što više ne snimam, 
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kao da ih je neko terao da me gledaju! Ti isti ljudi su me voleli. 
Oni su me obožavali. Oni su me prezirali. Mesecima unazad 
me ignorišu. Više za njih ne postojim.

Videla sam #IrisMarković, užasno izgleda. Zloba ju je pojela. 
Zna li neko šta se dešava s #IrisMarković s kanala MystIris? 

Ne snima više. Mislite li da je knjiga od onog Stefana o njoj? 
#IrisMarković više ne snima jer je svesna da ako izbaci bilo šta, 

izgubiće i ovo malo pratilaca. A nekad je imala skoro dva miliona. 
Svi tvitovi su stari mesec dana, ničeg novog nema. Ni na 

guglu nema tekstova o mom hapšenju. Dobro je. Mada, pomalo 
mi je žao. Možda bi me ta priča ponovo lansirala. Možda bih 
konačno odigrala ulogu žrtvice koju javnost obožava. Teško. Ne 
treba mi to. Ne treba mi ni jutjub, ni snimanje. Ne trebaju mi 
fanovi koji te vole dok ih voliš. Ja ih sve prezirem. Instagram. 
Svoj nekadašnji nalog sam deaktivirala, sve gledam s lažnog. 
Osetila sam se poraženo. Morala sam da nestanem. Ko će te 
drugi ubiti nego onaj koji te je stvorio? Mene je ubila moja 
publika. Njoj sam sve dala, a ona... Sve mi je uzela. Život sam 
joj posvetila. Ne samo život. I smrt. Smrt svih ljudi koje sam 
ubila. Posle svega, ja sam odbačena, zarozana, luda i toksična. 
Zbog mene niste disali. Zbog mene, grebali ste ekran. Ko će 
vam to ponovo pružiti? Niko! Eto vam tik tok cirkusantkinje 
i klinke, koje reklamiraju pudere pune alkohola i losione pune 
silikona, šampone pune parabena, deterdžente i uloške. To 
vama treba. Njanjave glupače, top-šop prodavačice spremne 
dušu da prodaju za 50 evra. 

Ja sam Iris. Iris s kanala MystIris. 
Jutjubu, kakav je danas, ne pripadam. Moj kontent je 

bio intelektualna tvorevina. Analizirali smo zločine, rasplitali 
misterije, postajali smo detektivi, psiholozi, inspektori, 
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forenzičari... Ja sam bila Bog. Alfa i omega. Bila sam kraljica. 
Takvu kraljicu ne zaslužujete. A i ako ćemo iskreno... 

Imam pametnija posla. 
Mnogo veći zločin za rešavanje, mimo kamera. Najpre, 

moram da sredim svoj život. Ovaj novi život koji kao da 
nije moj, kao da sam se u tuđem životu probudila. Moram 
da izgradim svoje novo kraljevstvo koje ne zavisi ni od koga. 
Neka hvala – jutjubu, svetu influensa... Vi ipak ne zavisite 
samo od mene, već od publike, pregleda. Život mi je pružio 
opciju da usko budem povezana s onim o čemu sam nekad 
maštala – s kriminalistikom. Više nikad neću sebe dovesti 
do stanja u kome sam se našla – do potpunog sunovrata i 
nedostatka novca. Kad nemaš novca, ruke su ti vezane. Da 
sam imala novca kao ranije, ne bih ni u zatvoru završila. Ljudi 
su spremni na sve kad se dokopaju koverte. Možda lepa reč 
gvozdena vrata otvara, ali bela, puna koverta – zatvara sve 
što nikad nije trebalo biti otvoreno. Kad ljudima daš kovertu, 
svi sve znaju, u sve su upućeni, i uvek će ti na svako pitanje 
odgovoriti. Pošto mesecima unazad živim kao socijalni slučaj, 
nisam mogla da podmićujem sve koji bi mi koristili. Valjda sam 
zato postala agresivna. Mada, ta priča s novcem, kovertom, 
neodgovorenim pitanjima, to je samo kap koja je prelila čašu. 
Ova agonija ranije je počela.

Počela je kad sam se rodila. 
Moj život je dobrim delom određen tuđim izborima. 
Dete sam nastalo iz silovanja. Moja majka, Spomenka, 

nije imala novca da abortira. Rodila me je, prihvatila me je, ali 
kad bi me pogledala, setila bi se gnusnog čina i monstruma. 
Spomenka se udala za svog gej druga Ljubomira. Zajedno su se 
spasli tračeva i sramote koju su nosili na svojim prsima jer su 
živeli u malom mestu, gde svi o svima znaju sve. Moja majka 


