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ГЛА ВА БРОЈ НУ ЛА

Те шко је об ја сни ти ка ко сам се уплео у ову 
при чу. У то вре ме, био сам пи сац по чет-
ник, мно го ми се иде ја мо та ло по гла ви, а 

ма ло на па пи ру. По сма трао сам љу де, жи во ти ње 
и са мог се бе, по ку ша ва ју ћи да све раз у мем и 
пре тво рим у исти ни те, то пле и не жне при че.
Због то га је те шко раз у ме ти ка ко сам се уплео 

у ту збр ку ко ја ни је има ла ни ка кве ве зе са оним 
што сам по сма трао. Са мо знам да сам се уплео 
и да ни сам знао ка ко да се из ње ис пе тљам. 
Сме шно је то што сам упао у пра ву збр ку, 

али не и у пра ву при чу. Упао сам на крај свих 
при ча. 
Се ћаш се, зар не? Ско ро све бај ке за ко је 

знаш за вр ша ва ју се об ја шње њем да се глав на 
ју на ки ња уда ла за прин ца на бе лом ко њу, и то је 
то. Жи ве ли су срећ но до кра ја жи во та, и го то ва 
при ча. 
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Али шта зна чи „жи ве ти срећ но до кра ја жи во-
та“? Да ли то зна чи вен ча ти се, до би ти мно го 
де це и оку пља ти по ро ди цу на обил ним не дељ-
ним руч ко ви ма? Да ли то зна чи да се срећ ним 
љу ди ма ви ше не до га ђа ју ни ка кве пу сто ло ви-
не? Не ма ви ше па ту ља ка, отров них ја бу ка ни 
кри стал них ци пе ли ца? Ка ко не ко успе ва да бу де 
сре ћан без пу сто ло ви на? 
Ни је мо гу ће да је то све! Ни је мо гу ће да су 

та ко чу де сни ју на ци и ју на ки ње про ве ли оста так 
жи во та по сма тра ју ћи вре ме ка ко про ла зи по пут 
ка кве те ле ви зиј ске са пу ни це. По треб но је са зна-
ти шта се до га ђа по сле кра ја. 
Да кле, са оп шти ћу ти, на тво је из не на ђе ње, да 
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сам ја, са свим слу чај но, имао при ли ку да то и 
са знам. И упра во то же лим да ти ис при чам.

 Ка да се то до го ди ло? На то је пи та ње та ко ђе 
те шко од го во ри ти. Ка да су се до гађа ле бај ке с 
прин це за ма? Ви ди, ја ми слим да су се све до га-
ђа ле у исто вре ме, јер све по чи њу ова ко:

 
Би ла јед ном јед на… 

Ви диш? Са мо јед ном и ни шта ви ше. Да кле, то 
по твр ђу је да су све бај ке по че ле у исто вре ме. А 
ако су све по че ле у исто вре ме, он да су се све 
за вр ши ле та ко ђе ма ње-ви ше у исто вре ме, зар 
не?
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Е, па, тач но не ко ли ко го ди на по сле оног јед ном 
по че ла је и ова при ча, или су све оста ле при че 
по че ле из по чет ка. А у њи ма сам овог пу та био 
и ја…
Био сам сâм у свом ма лом ста ну, ве о ма за о ку-

пљен за ре зи ва њем оло ва ка кад је… 
На рав но, ти знаш да пи сци, ка да им не до ста-

је ин спи ра ци ја, осе те нео д ло жну по тре бу да 
за ре жу олов ку, очи сте пи са ћу ма ши ну, про ве ре 
има ли у фи о ци до вољ но па пи ра, ви де да ли им 
је кућ на по моћ ни ца оста ви ла не што ску ва но у 
фри жи де ру, зар не?
Да кле, шта сам хтео да ти ка жем? Е, да, био 

сам из ра зи то за о ку пљен сво јом књи жев но шћу 
ка да ми је у стан ушла ве о ма нео бич на при ли ка. 
На се би је има ла уске пан та ло не, ши ро ку со мот-
ску ко шу љу, шпи ца сте ци пе ле и кач кет са ду гач-
ком пе ру шком. Под се ћао би на Ро би на Ху да да 
му је оде ћа би ла зе ле на, а не цр ве на и жу та. 

– Шпан ски ам ба са дор! – од мах сам по ми-
слио.
Не. Био је то Ка ио, ла кеј, ко ји је до шао да ми 

по ве ри је дан нео би чан за да так. 
Са да сам по но во сам са пи са ћом ма ши ном 

ис пред се бе. Ма ши ну сам очи стио, олов ке сам 
за ре зао, у фи о ци има и пре ви ше па пи-
ра, а Же ру за, мо ја ста ра кућ на по моћ ни-
ца, ни је ни шта оста ви ла у фри жи де ру. 
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Да кле, спре ман сам да поч нем да пи шем 
при чу о Ру жни ци. 
Ме ђу тим, пре то га, мо рам да ти ис при чам 

ка ко сам упао у ову не во љу и на ко ји сам на чин 
са знао при чу о Ру жни ци.




