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Сару
посвећујем свим дамама
ове
прелепе земље у нади да ће
наставити да чувају
традицију и веру
зрачећи лепотом и
љубављу!

Сара

I
Авион је летео већ неколико сати уз пригушену
буку мотора и хук ваздуха који је бритко секао. Небо је
било дубоко и плаво кријући многобројна сазвежђа.
Кроз мали авионски прозор се видео бели тепих
чупавих облака и понеки отвор кроз који је пролазила
златна сунчева светлост. Већина путника је била
замишљена и ћутљива. Поједини су били задубљени у
књиге и часописе а понеко и у сопствене мисли.
Деловали су одсутно и далеко иако су били удаљени
свега неколико не баш удобних столица.
Љубазна стјуардеса још једном понуди пиће. Узела
је омиљени чај лагано примакла лицу удишићи топлу
пару уживајући у мирису. Мирис топлог чаја буди
сећање на сочно воће из родног краја и детињство које
је провела у Србији.
Често је својим пријатељима покушавала да опише
баш тај укус, мирис и изглед али га они нису разумели.
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Родитељи, високо образовани и ситуирани људи
у жељи да избегну рат и страдања готово преко ноћи
постадоше емигранти. Са уредним позивима компанија
које су биле веома срећне што ће добити врхунске
стручњаке који говоре њихов језик упутили су се
сличним авионом на сасвим други континент. Повели
су и њу, једва јој зауставише сузе и тугу за
другарицама, школом, луткама и баком коју је
обожавала. Обећавали су честе доласке и тешили
могућношћу бакиних посета и евентуалног повратка,
уколико Бог помогне, па се лудило национализма и
политке заустави. На њену жалост, све се одвијало
потпуно другачије од обећаног. Родитељи су били
веома заузети као и она. Живот је потекао ношен
бујицом средине. Осим ретких кратких посета родном
граду углавном пролете у јурњави родитеља за новцем
и отплатом хипотеке за кућу и њеном све
интенензивнијем образовању: основна, средња, школа
српских исељеника па и колеџ у коме је време готово
летело. Историја уметности, омиљена област и назив
факултета који је управо завршила, представљала је на
изглед основ сукоба ње и родитеља. Најпре су покушавали да је увере да је потребно завршити конкретне
студије из области од које је могуће стећи углед, новац
и каријеру.
Након неколико мукотрпних година
протканих честим расправама и све краћим сусретима
дигоше руке и одлуташе ка својим, још увек неиспу8
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њеним жељама. Њих су одвеле у нове везе и бракове, а
њу, у сам врх елитног колеџа који јој је доделио
диплому историчара уметности и позив да остане у
њему.
Велику радост али и премишљање је прекинуо
позив од оца који јој је кратко, уместо честитке,
саопштио вест о смрти своје мајке а њене баке и молбу,
да уколико може бар на кратко отпутује до Београда.
Пренео јој је и речи адвоката кога је ангажовала њена
бака за писање тестамента и извршиоца последње
жеље. Рекао је и да слободно прода целокупну
имовину, да је паметно искористи обзиром да се од
своје дипломе неће најести белог `леба. Била је
збуњена баш као и сад, док седећи у комфорном
седишту економске класе, путује ка родном граду.
Једва је успевала да контролише мисли и осећања
избегавајући да заплаче од среће због повратка и
страха од неизвесности која је очекује. Неко од ретких
емиграната који су још увек долазили цитирао је речи
непознатог аутора за које су понеки тврдили да су
заправо Андрићеве: "Дође време када паметан заћути,
будала проговори а фукара се обогати". Сетила се и
појединих прича које су потврђивале овакву ситуацију
а понављале су се веома често кроз тужну историју.
Неколико пута је покушавала да разуме политику
српских влада али није успевала. Били су између
истока и запада ругајући се све време свему што је
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заиста имало праву вредност.
У мисли су се уплитала и сећања на претке.
Деценијама вредно стицана имовина била је
национализована а они проглашавани за државне непријатеље. Србија још увек памти хиљаде породица које
је задесила слична судбина. Многи су емигрирали баш
као и она. Ретки су остали борећи се за поништење
бесмислених пресуда којима су часним људима одузимали поред имовине и основно људско достојанство.
Бака је умрла не дочекавши повраћај одузете породичне имовине и рехабилитацију како су процес стручно називали. Били су то трговачки локали у самом
центру Београда, стечени тешким радом и исплаћени
вредно зарађеним и уштеђеним новцем. Отац је заборавио одавно на њих и одбијао сваку прилику да слуша о
њима тврдећи да је бакина борба заправо компензација због недостатка обавеза. Љутило га је и што није
желела да напусти родни град и остави све за собом.
Бака је игнорисала све њих ,ретко тврдећи да се од
украденог и отетог не живи и да ће кад тад морати да
целокупну имовину врате.
Стјуардеса се љубазно обрати путницима најављујући скоро слетање на аеродром "Никола Тесла" и
јесење београдско поподне.
Авион је слетео меко додирнувши писту. Након
проласка кроз тунел и формалне царинске контроле,
вукући један кофер на точкићима и носећи ранац и мо10

Сара

дерну ташну коначно изађе из аеродромске зграде
удишући прохладан, јесењи ваздух. Пресрели су је и
таксисти нудећи брзу вожњу и изговарајући да је веома
јефтино. Остала је да стоји испред самих врата која су
се аутоматски затварала и отварала погледом милујући
родни град и детаље којих се уопште не сећа.
Прихватила је понуду једног не тако гласног
таксисте и села на задње седиште потпуно непознате
марке аутомобила. Изговори адресу адвокатске
канцеларије и обриса сузе које су некако саме
орошавале румене образе. Очекивала је баку као
приликом предходих долазака са све руменим
ванилицама и пољупцима не скидајући поглед са
њеног лица и изговарајући чуђење због времена које је
прошло мењјући њу из девојчице у девојку.
Возило је клизило ауто путем често обилазећи
дотрајала возила и камионе какве је на западу могуће
видети само у ретким музејима. Указа се и панорама
града на самом врху бежанијског брега и реке
аутомобила које су покушавале да се улију у бујицу
ауто пута. Први пут је уживала возећи се у колони и
посматрању потпуно нових зграда изниклих у
последњих неколико година од када није долазила.
Подсећале су је на лего коцкице само што су
некако здепастије и превише сиве са по којим
вриштећим металним украсом. Указа се и поглед на
мост преко Аде и пилон налик на торањ џамије,
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додуше без минарета и сајам, а са друге стране,
омиљени Калемегдан и Саборна црква.
Аутомобил се ули у чувену Улицу кнеза Милоша потпуно прекривену аутомобилима. Прођоше поред "Лондона" и Скупштине те скретоше десно где се
таксиста заустави.
-Стигли смо Госпођице. Ваш рачун износи 3000 динара
и још пет стотина за пртљаг.
-Опростите колики је износ у еврима?
-Свега педесет, ситница!
Извади новчаницу од педесет евра и љубазно пружи
захваљујући на удобној вожњи. Несвесна цене коју је
претплатила и таксиста који су одувек предњачили у
стицању лаког новца не бирајући начине, хватајући
рукохват кофера настави пешке.
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II
На старој фасади стајао је натпис "Адвокатска канцеларија". Ушла је зграду. Дочекала је љубазна секретарица.
-Изволите? Како могу да Вам помогнем?
-Зовем се Сара Константиновић и најављена сам господину мејлом.
-Седите молим Вас. Ја ћу Вас најавити.
Села је у удобну фотељу гледајући у репродуковане
"Сеобе" Паје Јовановића. Биле су величине идентичне
оргиналу, верних боја и у веома скупоценом раму.
Подсетише је на своју сеобу и муке које је пролазила.
Коње и воловска кола су замениле летеће птице а
неизвесност је и даље лебдела у ваздуху.
-Изволите! Господин ће Вас примити. Кофер слободно
оставите поред фотеље.
Ушла је у веома лепо уређену канцеларију
испуњену стилским, пробраним намештајем. Адвокат
је устао и озбиљног лица изјавио саучешће уз суге13
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стију да се смести у удобну столицу наспрам стола.
Понуди је и пићем што она љубазно одби.
-Дакле Сара Константиновић, једини наследник
заоставштине покојне Јелене Константиновић,
власнице стана у Улици Драже Павловић, гараже и
викендице у старом Сланкамену са свом покретном
имовином. Тестаментом је, понављам, све остављено
Вама а изјаву о прихватању даћете у Суду следеће
недеље. Обзиром да имате двојно држављанство,
нећете имати процедуралних проблема. Шта желите са
имовином? Имамо могућност да је врло повољно продамо?
-Још увек нисам донела одлуку о продаји. Остаћу у
Београду неко време па ћу видети. Реците ми молим
Вас, где могу да одседнем? Знате већ неколико година
нисам била овде а хотеле уопште не познајем.
-Могу да Вам препоручим хотел а могу и да Вам дам
кључеве па одседнете у стану. Госпођа Јелена је депоновала извесна средства за њену сахрану и одржавање
стана. Уредно је очишћен и спреман за Вас.
-Знате, нисам очекивала?
-Ваша бака јесте па изволите кључеве. Уколико желите
одвешће Вас мој приправник иако није далеко. Свега
стотинак метара низ улицу.
-Хвала Вам, веома сте љубазни. Волела бих ипак да
сама одем до стана.
-Изволите. Уколико Вам било шта затреба, можете
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обратити телефоном а у фасцикли се налази и број
телефона као и позив за оставинску расправу заказану
за следећу недељу. Видећемо се у Суду, па Вас молим
да будете тачни. Успут ја у име Ваше баке, водим спор
за повраћај одузете имовине. Обзиром да Вам је
завештала и имовину која ће бити враћена молим Вас
да потпишете овај документ којим ме овлашћујете да
наставим поступак. Плаћен сам унапред, тако да Ви
нећете имати трошкова.
-Хвала Вам.
-У фасцикли се налази и коверат са динарима. Госпођа
Јелена је захтевала да Вам уручим хиљаду евра
замењених у динаре како би могли да купите потрепштине. Унутра је и контакт телефон жене која чисти
кућу једном седмично. У колико желите она ће
наставити ако је обавестите.
-Хвала Вам.
Узела је кофер и ранац па изашла на улицу. Лагано
корачајући дошла је до Таковске а затим скренула
десно спуштајући се низ брдо. Угледала је и капију
ботаничке баште, крошње предивног дрвећа које је
попримало боје јесени. Ушла је у бакину улицу и
застала испред зграде. Прозори нису откривали тугу за
газдарицом. На улазним вратима стајала је залепљена
умрлица са натписом: :”Јелена Константиновић рођена
Јовановић 1922 – 2011”.
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III
Откључала је тешка храстова врата и уз лагану
шкрипу ушла у предсобље. Помучила се док је
пронашла прекидач и упалила светло. Унела је и
спустила кофер. Ушла је најпре у спаваћу собу и
упалила светло. Кревет је био уредно намештен. Ушла
је у кухињу а затим и велику дневну собу. Затекла је
потпуно сређен простор. Поглед јој је лутао по
комадима намештаја и детаљима у просторији и застао
на комоди на којој је стајала кристална флаша са
вишњевачом. Сипала је у чашу и села у бакину
омиљену фотељу. Посматрајући предивну хаљину
обучену на моделарску лутку: од белог платна
проткана белим и златним концем. Лутка је њене
конституције па на трен замисли себе у њој. Осети у
мислима лакоћу и лепршавост . Устала је и додирнула
платно. Подсећао је на додир ружиних латица и
њихову нежну лакоћу. Сузе поново кретоше. Она
се врати у фотељу и отпи мирисни нектар вишње,
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растворен у домаћој ракији, испеченој од презрелих
шљива из Сланкамена. Поново се вратише сећања на
викенде у цветном воћњаку који су у лето и јесен били
испуњени укусом зрелог воћа и Дунава а зачињен
пажњом и љубављу. Отворила је албум са сликама.
Погледом и јагодицама прстију миловала драге људе
овековечене у времену што је одавно прошло а живи
још увек у њеним успоменама. Отворила је и фасциклу
добијену од адвоката и коверат из кога се указа писмо.
"Мила моја,
на моју жалост нисам могла да утичем на одлуку
твојих родитеља да напусте земљу и тебе одведу у свет
за који сам убеђена да је потпуно другачији и гори од
нашег. Надам се да ћеш ово писмо прочитати у свом
стану и да ћеш се сетити детињства и мене? Не
заборави да ти настављаш традицију веома старе, часне
и поштене породице. Годинама размишљам шта
написати унуци па ти пишем следећу молбу.
Покушај, да уколико можеш, себе преселиш у
родни град и започнеш посао као и наши преци. Надам
се да ћеш се заљубити и удати за нашег човека да ће те
неизмерно волети, пазити и неговати као што сам и ја
била негована? Надам се да ћеш наставити нашу
традицију и обичаје славећи Славу и поштујући свет да
би и ти била цењена. Немој се оптерећивати
судбином родитеља. Живи свој живот у свом стану и
својој земљи. Не дозволи да се гробови наших и твојих
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предака преселе у заједничку костурницу. Зам-олила
сам адвоката да Вас обавести тек када ми свештеник да
четрдесетодневни помен. Споменик сам подигла за
живота а гроб платила десет година унапред. Једини
дуг који ти остављам је да покушаш да останеш овде и
живиш животом својих предака настављајући тако и
мој. Надам се да ће захтев за реституцију бити решен и
да ћеш добити и локал који сам ја твом деди донела у
мираз а који нам је народна власт на правди Бога
отела?
На жалост, фамилије блиске више немамо па ћеш
морати сама да је стекнеш.
Ма шта одлучила, знај да те волим и да сам сигурна да
ће успомена на мене живети у твом срцу.
Јелена Константиновић
јун 2010"
Поново су сузе квасиле образе мамећи још један
гутљај вишњеваче. Умор је лагано обузимао читаво
тело. Устала је и отишла у купатило. Скинула је
шминку и умила лице. Ушла је у спаваћу собу и
скинула гардеробу. Обукла је огртач преко нагог тела и
легла чекајући да бојлер загреје воду. Преварио је сан.

18

Сара

IV
Пробудила је бука аутомобила и весели цвркут
врабаца који су ножицама лупкали по лименом
солбанку. Ниски сунчеви зраци пробијали су се кроз
тешке, прелепе завесе. Изненади је призор а и време на
сату. Спавала је скоро дванест сати. Ушла је у кухињу,
ставила џезву плаве боје са белим туфнама на
старински електрични шпорет који је још увек имао
рингле. Окренула је прекидач и укључила га. Још увек
је кафа стајала у истој кутији. Чак су и шољице биле
исте. Мале, предивног облика од порцулана. Ставила је
шољицу на сјајни послужавник и закувала црну,
српску кафу. Однела је послужавник и ставила на
сточић крај фотеље па отишла под туш. Топла вода је
будила њено тело и чула. Милујући баршунасту кожу,
нанела је гел за туширање изненадивши се мирисом
магнолије на који је скоро потпуно заборавила. Поново
се сети баке и дивљења њеном укусу. Одувек био
префињен. Обрисала се меким пешкиром и обукла
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омиљену памучну тренерку. Обожавала је слободу
покрета. Села је у фотељу, сипала кафу и уживала у
гутљајима који су будећи чула, свест доводила у стање
будности. Попиће кафу отићи до маркета по основне
намирнице и до киоска по новине и Забавник. Одувек
га је обожавала. Радовала се сваком пакету у коме је
био увезен. Ићи ће и до пијаца по мирисно воће и у
пекару за чувене кифле и сомун. На трен се посрами
што у овом тренутку мисли на ужитак али се присети
бакиних речи:
"Кога нема, без њега се мора. Живот тече даље.
Конст-антиновићи су увек били вредни, полетни и
никада нису одустајали. " Отићи ће до гробља чим се
мало организује и среди. Насула је још једну шољицу
кафе. Уживала је у ароми и доминантној горчини
сасвим различитој од чувенјих произвођача. Извадила
је из ранца и свој рачунар и лако се повезала на
интернет. Пошта уобичајена. Нико није ни приметио
да је отишла. Срећом раскинула је последњу љубавну
везу без обавезе и наде. Другарице са студија су
отишле на заслужене одморе и у потрагу за послом, а
пријатељи из ранијег школовања су одавно заборавили
на њу. Она није њих што је одувек објашњавала
словенском душом. Погледала је и стање свог рачуна.
Девет хиљада осам стотина долара, канадских.
Потрајаће неко време. Постављала је себи многа
питања и давала оптимистичне одговоре. На трен јој
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се врати благи осмех . Уста и уз поновну шкрипу
врата и звук старинске браве изађе на улицу. Застала
је удишући пуним плућима ваздух престонице
обогаћен мирисом из ауспуха и ко зна чим још. Поглед
усмери ка ботаничкој башти. Ушла је лагано. На
билетарници купи карту и изненади се кусуру од 88о
динара. Шетала је и уживала. У стакленик се није
могло. На вратима је стајао натпис "Строго забрањен
улаз – опасност од пада стакла". Наставила је даље
најпре познатом па затим новом стазом што је крила
величанствену лепоту јапанског врта са потоком,
језером и дрвеним мостићем. Није знала да постоји.
Уживала је гледајући воду и рибе. Оне су промаљале
главе окрећући се у језерцету. Звук малог водопада
одмарао је душу. Задивили су је и камени украси и
биље које је заклањало поглед чинећи тајанственошћу
ужитак још већим. Нерадо га је напустила шетајући
најпре делом прекривеним крошњама столетних
стабала а затим пољем зачина опседнутим инсектима.
Изашла је кроз исту старинску капију и угледала
познату пекарску радњу. Прешла је једва улицу чудећи
се огромној саобраћајајној гужви и ушла.
У пекари је све било потпуно исто. Очигледно
пример конзервативизма на српски начин. Пециво је
чаробно мирисало као и хлеб. Купила је неколико
укусних комада и грицкајући кифлу наставила даље.
Застала је пред киоском и купила Политику, Забавник,
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Базар и поново ушла у стан. Јела је као никад до сада
уживајући у сваком залогају. Вести у новинама нису
биле сјајне али је Забавник пробудио њен оптимизам.
Укључила је и стари радио апарат и нашла таласе
радио Београда. "Тачно је 15 часова. Време је за
вести“, изговорио је спикер дубоким баритоном.
Поново је изашла. Зауставила се испред невелике
продавнице. Ушла је и узела корпу. Шетајући између
полица, узимала је супу из кесице, путер, јогурт,
млеко, кафу, неколико пилећих филеа и кесу
замрзнутог мешаног поврћа. Узе туњевину, "најлепше
жеље" и неколико конзерви кока коле. Упита
продавачицу за савет коју воду да купи на шта је
препоручише “власинску росу”. Рачун је био занемарљив а ужитак загарантован.
Пилетину и поврће је припремила на српски
начин у тигању старом више деценија. Изненадила је
јачина укуса и свежина хлеба. Отворила је и флашу
вина и насула у кристалну чашу. Радио Београд је
прешао на музику и пуштао веома лепе композиције.
"Потражи ме, у предграђу.......". Заиста дивна мелодија
а и текст. Има смисла за разлику од модерних где
једино доминира ритам и бука. Опрала је посуђе
припремила још једну џезву црног, горког нектара и
завалила се у омиљену фотељу. Мирис штампаних
новина и укус кафе. Рај! Из ташнице је извадила
паклицу цигарета и упаљач. Скоро је заборавила да је
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пушач изгледа због умора. Ружна, нездрава навика,
непожељна у друштву која је овде још увек прихватљива. Удахну дим и отресе пепео у кристалну,
тешку, прастару пепељару. Помисли какав сам ја пушач када ми паклица траје неколико дана? Пушач из
чистог ужитка. Дивно! Устала је и корачала кроз
огромну дневну собу. Са зидова достојанствено
пратише погледи давно умрлих предака урамљених
у рамове боје старог злата. Многи потписи на
сликама су већ одавно познати ван граница малене
Србије. Стилски, старински, квалитетан намештај
украшавао је и онако прелеп простор. Било је и
комада које је дедина мајка донела у мираз а и
ретких, купљених у антикварницама па су
употпуниле и простор и душу. Пресвучени су
"гоблен" платном и намирисани патином времена.
Дрвена библиотека уредно је испуњена класицима.
Они су просто мамили и мноштвом керамичких и
порцеланских фигурица постављених на китњасте,
уштиркане миљее. Поред округлог стола сребрна
витрина је дискретно показивала
порцулан и
откривала неколико стаклених лабудова. На
источној страни зида висило је старинско кандило
поред Иконе, заштитника породице, дома и имена
"Светог Архангела Михајла". На комоди испод,
сребрни свећњак, месингана кадионица и кутија од
ружиног дрвета препуна фитиља, тамјана и брикета.
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Запалила је брикет и ставила комадић тамјана.
Мирисом испуни сваки кутак собе. Налила је уље у
кандило, упалила фитиљ а он својом светлошћу нежно
помиловао заштитника породице. Села је у фотељу и
поново сркнула кафу.
Размишљала је о персонализацији простора.
Рачунар ћу на секретар поред библиотеке а машину?
Машини за шивење радознало приђе. Сећања је
одведоше у детињство када је заједно са баком
помагала приликом кројења и шивења хаљница за
лутке. Поред машине била је корпа за пикник препуна
калемова конца, игала забодених у платнени јастук
стварајући фигуру јежа и неколико ролни пак папира
исеченог и обележеног траговима меке дрвене оловке и
бројева. Ту је био и један дрвени заобљени лењир и
неколико десетина модних часописа препуних
шнитева. Били су стари неколико деценија и вредно
чувани. Нашла је и корпу за цвеће у којој су лежале
лутке из њеног детињства као да су јуче остављане. Ни
трага од прашине. Лутке су брижно положене на
сасушене латице цвећа и још увек миришу. Нежно их
је узела. Деловале су много мање али и даље заносно
као некад, када су глумиле и биле успављиване.
Невероватне успомене на најраније дане детињства .
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V
Наредни дани протекли су веома брзо. Обавезе су
биле велике и проткане успоменама. Адвокат је заиста
испунио све преузете обавезе и Сара је и правно
постала власник целокупне заоставштине. Успео је и
да заврши све административне заврзламе око преноса
имовине за које би њој, како је рекао биле потребне
године.
Посетила је породичну гробницу и организовала
помен са парохним свештеником мада је био потпуно
зачуђен њеној посвећености и познавању обичаја.
Предност боравка у дијаспори и дружења са потомцима многобројних емиграната дали су резултате,
нису заборавили на своје обичаје. Одбио је понуђену
новчану накнаду и обећао да ће је ускоро посетити
пред Славу Вашег заштитника, како би осветио водицу. Неколико дана касније заиста је дошао. Сара је
припремила струк сушеног босиљка и посуду са водом.
Свештеник је изговарајући молитву најпре окадио
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просторију задржавајући се испред Иконе и посуде са
водом. Струком босиљка је правио покрете у облику
крста умакајући га у воду и благосиљајући. Навикнута
на овакве ритуале стајала је покорно, крстећи се и
понављајући поједине речи молитве.
-Славски колач замеси са овом водом и дођи на
јутарњу службу. У години када домаћин умре Слава се
обележава. Једино су битни колач, свећа и жито. Волео
бих да дођеш и чујеш појце. Црква је пуна у време
службе на радост Бога и нас слугу његових.
-Хвала Вам оче, доћи ћу.
Свештеник је благословио Сару и напустио дом. Видели су се на дан Светог Архангела Михајла на јутарњој служби која је Сари протекла у трену. Била је фасцинирана бројем младих људи који су смерно
учествовали у молитви. Свештеник је исекао колач и
освештао жито пожелевши јој да дуго слави у срећи и
здрављу и да не заборави наше обичаје.
Вративши се кући упалила је свећу постављену
на трпезаријски сто крај колача, жита и скромне
трпезе. Упалила је и фитиљ у кандилу радујући се што
испуњава завет своје баке. Сећала се својих предака и
слава којима је присуствовала окружена топлином
породичне љубави.
Наредних дана покушала је неколико пута да
ступи у контакт са представницима музеја који је дуги
низ година у реконструкцији. Пронашла је електронску
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адресу и послала своју биографију и жељу да се
запосли. Одговор није стизао.
Позвала је неколико познаника са факултета који
су каријеру наставили у Београду. Срела се и дуго разговарала са њима примећујући потпуну различитост у
потребама. Деловали су замишљено и одсутно. Разговори су били исувише конвенционални уз непрестано
чуђење због њеног повратка. Каријере им нису биле у
успону, радили су посао који нису волели а почетна
заљубљеност претворила се у непрестан бег од себе и
стварности. Скоро су сви без оклевања препоручили да
посао потражи далеко одавде.
Иако их је пажљиво слушала није прихватила
ни једну сугестију. Вратила се животу који је по први
пут креирала сама.
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VI
Позна јесења јутра користила је за шетње по
омиљеној ботаничкој башти или удаљеном Калемегданској тврђави чији су се одбрамбени зидови вековима штили запад од Османлија који су немилице
насртали ширећи своју веру огњем и мачем. Посећивала је галерије, уживала у делима модерне уметности. Обишла је једну гостујућу поставку народног
музеја у Скупштини града уживајући у делима
деветнестог века наслеђеним из заоставштине Кнеза
Павла, човека племенитог рода и душе. Уживала је
испијајући црну кафу у "Знаку питања", "Пролећу" и
сад већ обновљеној "Мадери". Уживала је слушајући
предивну музику у извођењу овде веома познатих
солисткиња. Глас им је био предиван а репертоар
интернационалан у мери која би задовољио и искусног
познаваоца музичке уметности. Поново је посећивала
позоришта једва се сналазећи
у модерном
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само класике. Чудила се дотрајалошћу костима и
драмама са свега два, три глумца. Срела је неколико
збуњених породичних познаника. Уверљиво су нудили
помоћ. Захваљивала се и настављала даље све чудећи
се њиховој прагматичности. Недостајао јој је ноћни
живот, понека од прохујалих љубави и нежност коју је
с`времена на време добијала од својих партнера.
Надала се да ће овде упознати свог принца, нежног,
образованог и стаменог који ће је осим нежности пружити и наду. Срећом научила је да живи потпуно сама и
да ужива у потпуно малим и невидљивим задовољствима. Уживала је у себи и са собом.
Често је посматрала заљубљене парове у шетњи
и кафеима. Примећивала је недостатак пажње грубост
и чињеницу да их је веома мало. Девојке су углавном
седеле саме као и момци. Биле су веома привлачне
трудећи се да оскудном гардеробом истакну своје
атрибуте а
момци су деловали потпуно незеинтересовано за њих. Београд је потврђивао чињеницу да је и ово деценија џинса, материјала који су
прославили амерички фармери. Ткање је мало финије
као и спектар боја док је грубост првих корисника
остала скоро иста. Овде је кожа и даље у моди а брига
о животињама занемарена.
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VII
Стигле су и прве, ледене кошаве. Задржавале су
многе па и њу у топлини дома. Време је пролазило уз
музику веома угодно а стара библиотека је нашла још
једног љубитеља. Сасвим случајно, у реду поред француских класика извирило је неколико веома лепо
укоричених бележница. Једна од њих је садржала скице, мере и спецификације материјала за хаљине, сукње
и остале одевне предмете. Понека страница садржала је
датум и називе радњи, количину нарученог материјала
са описима потребних кројачких активности и врстама
штепа. Имале су и ознаке папирних шнитева који су
лежали поред машине.
Отворила је један и лагано размотала сасушену
хартију. Размотала га је на тепиху и сложила. Подсећао
је на папирну хаљину лутки лепљених на тврди картон
и да су су девојчице љубоморно чувале и брижно
облачиле пратећи модне трендове.
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Изненадила се грациозношћу папирног модела из кога
је одисала једноставност и лепота облика. Замишљала
је нежно платно како се припија на женско тело
истичући баш оне линије које га чине женственијим
уједно наглашавајући природне облине. Пронашла их
је још неколико и сатима уживала у њима. Изгуглала је
позамантеријске радње, пронашла неколико у близини
и не марећи на кишу и ветар своју јутарњу шетњу
продужила до њих. Изненадила се избором тканина и
конца. Изабрала је неколико видећи у њима сваки
модел и неколико калемова конца и чипки. Одабрала
је дугмад, рајсфешлусе, чичак траке и неколико пари
веома женственог веша који се овде још увек
израђивао од памука. Успела је и да измами осмехе продавачица које су одавале срећу због стицања још
једне муштерије а њихов је посао чинила потребним у
временима која су била потпуно неизвесна.
Кројење је започела на трпезаријском, стилском
столу прекривеним ћебетом. Преко уредно сложеног
платна, шпенадлама је причврстила папирни модел,
рачунала и скраћивала и продужавала поједина
растојања исцртавајући дебеле линије кројачком
кредом. Сваки комад је стрпљиво исецала старим,
кованим маказама чија се оштрина и тежина осећала у
сваком мишићу руке. Спајала их је концем провученим
кроз малене ушице игле са обавезним металним напрстком. Искористила је лутку за модел и одушевљавала
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се сваким новим детаљем. Мењала је перспективу и
светло, па чак и положај лутке у односу на њену
омиљену фотељу у енглеском стилу. Сетила се фалти
и ситних трикова којима је још од малена била учена
посматрајући жену која јој је поверила целокупну
заоставштину и из сата у сат мењала модел у облик
достојан сваке елитне модне писте.
Расклопила је машину, марке Сингер, пред
ратну проучила путеве конца, испунила и отпочела
шивење. Покретала је машину ногама, иако је имала
мотор уживајући у звуку механизма који је померао
иглу. Искористила је и стару "Тифани", подну лампу
осветљавајући сваки штеп али и кончић који је
извиривао. Изненадила је брзина и чињеница да је
шивење завршила без грешке и муке. Маказе је поново
искористила за шишање заосталих нити. Укључила је
пеглу чувене словеначке марке и платно лагано
квасећи испеглала до савршенства. Пластични модел је
заменила новим огледајући се на великом сребрном
огледалу попут балерине на проби. Платно је на њој
лежало савршено, откривајући лепоту нежног женског
тела. Ставила је прелепу огрлицу од охридких бисера чија је боја истицала боју хаљине. Савршенство
уз дивно проведено време.
Бакину хаљину заменила је њена. Модел је
заиста представљао украс испуњавајући величину собе
лепотом. Одабрала је још један, сложенији шнит, при32
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лагодила га још једном сашивши комад савршенства.
Обишла је још неколико позамантеријских радњи и
набавила сјајно платно. Велику помоћ представљала су
разна упутства које је пажљиво гледала на интернету
који је већ одавно највећа библиотека и учионица свега
и свачег.
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VIII
Чула се са оцем који је скоро побеснео када је
сазнао за њену одлуку да остане у родном граду строго
је упозоравајући на последице њене грешке жалећи за
непромишљеном одлуком своје мајке. Није марила за
његово мишљење.
Трудила се сваким даном све више уносећи сву
креативност и знање историје уметности у платно
чинећи његов облик пожељним и удобним детаљем.
Посетила је етнографски музеј и одушевљено
прошетала кроз историју моде и обичаја ових
простора. Одушевили су је украси срмом извезени и
детаљи на које се деценијама потпуно заборавило.
Изненадила је промена конституције тела која би
данашњу женску фигуру још више истакла старим
рухом. Попричала је са кустосом а он је потпуно
изненађен одговорио скоро на свако постављено пи34
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тање. Дао јој је неколико интернет адреса и контаката
особа који се баве модом и упутио на старог кројача,
модисту који још увек ради. Отишла је до њега уз
предходну најаву телефоном.
Стари, уредни господин дочекао је са белином
вештачких зуба и кафом у знак добродошлице.
Испричао је своју судбину и веру у занат. Показао јој
је машине које је користио у раду уз напомену да су
око и рука једино незаменљиви. Слушала га је
пажљиво упијајући сваку реч. Приметио је иако од
старости отупелих чула и предложио да негује љубав
јер ће јој управо она донети задовољство које ни једно
друго осећање не може. Изненадио се њеним образовањем и пожелео да га искористи оживљавајући
давно заборављене моделе. На растанку јој је поклонио
књигу мера коју су називали и Стандард и писано
упутство за израду шнита. Прихватила је са радошћу.
Послушала је савет старог кројача и испуњавајући
листове папира цртала сопствене креације. Факултет је
осим уметничких предмета нудио и обавезни
маркетинг и пословање па је наредне ноћи провела у
истраживању могућности за пласман својих креација.
Након неколико дана на једном од папира видело се
стабло које је временом попримало све више грана и
гранчица. Биле су разнобојне попут плодова у фази
зрења, различите по дебљини и по крупноћи. Подсећали су је на воћњак из детињства. Себи је обећала да
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Ће га посетити у пролеће. Издвојио се пут којим је
намеравала да крене и оствари свој амерички сан на
родном тлу пркосећи овдашњим законима пословања.
Пронашла је произвођача пластичнх модела и
купила неколико женских. Контактирала је и
фотографа који се бавио модом и изабрала да сама
буде манекен. Соба је на тренутке била претварана у
кројачки салон и фотографски студио у коме су
креације снимљене на њој одисале грациозношћу и
лепотом. Подсећале су на прошла времена и биле
пожељне у разним приликама од свечаних до строго
пословних у којима се од одеће очекивала удобност и
конзервативизам уз благо наглашавање женствености.
Била је заиста одушевљена и полетна.
Фотограф је дошао у уговорено време. Понео је
студијску опрему запаковану у црне кофере постављене на точкиће.
-Драго ми је да ћемо сарађивати. Зовем се Бранко.
-Драго је и мени.
-Како желите да снимимо модел?
-Желим неколико снимака док стојим и ходам и
неколико на којима ћу седети на столици и фотељи.
Користићу шешир и торбицу а волела бих да се јасно
виде и ципеле. Знате оне су јако старе и елегантне а
рад су обућара који их је искључиво правио по наруџби. Припадале су мојој баки и нису скоро уопште
ношене.
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-Мораћу да поставим позадину и расклопим расвету
а затим да ускладим јачину светла. Ви се до тада
слободно можете одмарати или радити било шта
друго.
Након подуже припреме отпочело је снимање.
Најпре док је стајала, потом у окрету а затим и на
столици и фотељи. Поставио је и прастари вентилатор који је уз поприличну буку подизао власи
златне косе имитирајући приморски ветар те
откривао нежни врат и прелепи накит који га је
украшавао. Користио је и дифузоре симулирајући
фламанско, меко светло и досветљавао разним
"бјути" дисковима додатно умекшавајући текстуру
коже а наглашавајући детаље тканине. Често јој је
давао и неке бело сиве картице које је држала
испред себе објашњавајући технологију снимања и
потребу за калибрацијом боја и мерењем температуре светла. Све у свему напор није осетила иако је
протекло неколико сати.
-Могли би да размислите и о ангажовању у свету
манекенства. Имате грациозно држање и фигуру
која је у тренду. Одувек сам се грозио аноректичних
модела који су дан проводили на једном, куваном
јајету избечујући очи попут базедових болесника.
-Хвала Вам на љубазности. Заиста немам жељу да се
бавим модном пистом на тај начин.
-Погледајте фотографије.
37

Мирослав Љ Ранковић

-Одличне су. Надам се да ћете ми их дати у формату и
да ћу моћи да их употребим за израду презентације.
Наравно. Реците да ли је потребно да ретуширам неки
детаљ.
-Не. све је савршено.
-Уколико Вам затреба било шта, слободно позовите.
Имам контакте и у овдашњим штампаријама.
-Материјал ћу урадити у пдф-у па клијенти нека
слободно штампају уколико желе. Једноставније је за
слање и не кошта готово ништа.
-Надам се да ће Вам успети. Запаковаћу расвету
-Хвала Вам на љубазности и професионалности.
-Молим. задовољство клијента је и моје.
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IX
Шетала је као и пре, можда и више. У једној од
шетњи срела је изгубљено маче. Била је то љубав на
први поглед. Понела га је са собом. Једно другом су
испуњавали време и душу играјући се калемовима
конца и разнобојним крпицама. Први пут је схватила
вековну потребу за "љубимцем" и радост коју уносе у
свакодневницу. Назвала је "Кети". Спавала је на истом
кревету, тик до ногу и веома често прела уносећи мир у
топлину собе и осећања која су је испуњавала. Живот
је попримио потпуни смисао вођен жељом за
опстанком у земљи у коју се вратила да остане.
Снимљени материјал је био изузетног квалитета
а цена занемарљива. Љубазност фотографа обећавала
је дугу сарадњу и враћала веру у људе који свој посао
раде из љубави. Наредни дани рађали су рекламни
материјал исписан прецизним реченицама које су бу40
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диле потребу за поседовањем. Подсећао је на неке од
скупих модних магазина написаних предивним
словима. Све је поставила на позадину боје лапис
лазулија а слова обојила једном од боја платна што је
подсећало на сафир. Модел је назвала "Лахор" а дизајн
по себи - Сара. Презентација је сарджала опис коришћеног платна са његовом историјом и употребом
кроз време и модне стилове као и описе технике и
детаља, скоро до савршенства. Поменула је технику
веза која иако спорадична, пружа задовољство сваком
посматрачу. Нагласила је праве мере модела које су се
разликовале од уобичајеног. Захваљујући стандарду
још увек имале потврду у конфекцијском броју.
Описала је закривљеност кроја обликом женске фигуре
и потребом за удобношћу. Проверила је и последње
детаље и запаковала у пдф. Прегледала је још неколико
пута не налазићи замерку. Радовала се чињеници да је
факултет описменио у мери да потпуно самостално
може да направи и публикује било какав материјал.
Знала је и да фотографише али на потпуно другачији
начин од потребног за ову презентацију.
Послала их је на неколико десетина адреса и
ишчекивала реакцију. Многе адресе су биле ван
граница Србије, неке и у постојбинама врхунске модне,
европске уметности. Дани су пролазили испуњени
игром, шетњама, радом и кувањем јела. Стигао је
један, па затим још неколико љубазних одговора. Из40
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двајало се неколико са конкретним упитом и начином
презентовања. Љубазно је одговорила на сваки ишчекујући одговор и настављајући рад.
Стигао је конкретан позив за пут са све моделом и
надом да ће своју креацију продати. Десило се брзо,
задивљујуће и неочекивано. Скромни италијански
предузимач је модел откупио и исплатио након
потписивања уговора. Није се чудио што је видео
"Кети" као пратиљу на елегантном поводцу. Новац је
исплатио у кешу уз напомену да зна он са Србима још
од доба Трста. Показао је нове трендове и жељу да се
разликује од осталих. Уколико креира нешто ново да га
свакако, првог обавести.
-Знате у свету моде није важно само име већ
задовољство. Ви очигледно имате таленат па ћемо
видети како ће овај модел проћи на тржишту. Овај
модел ћу назвати Сара, по Вама. Мислим да ће и име
привући купце. Нека Вам водвиљ буде једноставност
израде са што мање ручне дораде. Знате, рад је
изузетно скуп а образовање и вештина нарочито. До
сада сам потпуно новим моделима успешно одолевао
кинеској индустрији а то намеравам и убудуће.
-Хвала Вам на свему.
-Знате, ви сте једна од ретких особа које разумеју
начин рада у овој индустрији. Многи изгубе године
лутајући и правећи бренд без да изађу на тржиште.
Понеки покушавају и да створе сопствене кројачке ра41
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дионице мислећи да коштају мало. Ту веома греше.
Молим Вас,нм_ да креацију ове хаљине разрадите претварајући је у дводелни костим. Смањите украсе и
додајте још мало лепршавости. Мислим да ће бити јако
прихватљива пословним дамама уколико ускладите и
боје.
-Хвала Вам још једном на дивним саветима и
разумевању. Намера ми је да се управо бавим креацијом а не остаком веома сложеног посла.
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X
Вратила се задовољна. Донела је нове тканине
које су распаљивале њену креативност. Поново је
утонула у рад. Мислима се шетала кроз векове и
Српски Двор у доба Немањића замишљајући хаљине са
златним украсима. Сатима их је прекрајала најпре у
уму а затим на папиру, вешто прилагођавајући потребама данашњих дама. Своје није узимала у обзир
осим по питању удобности. Рађали су се цртежи
обојени кармином, бојицама и креоном. Многи су
завршили на пак папиру и платну украшавајући лутке
и душу. Машина је поново прошивала а фотограф у
неколико наврата снимао. Изненадио се новчаној
награди. Јавио се још један купац па још један и
финансијску сит-уацију учинио веома повољном.
Гране дрвета на мапи повремено су мењале
дебљину а понекад и боју наглашавајући потребу за
новом која је добила име "Кети" - линијом модне
женствене одеће. Време је испуњавала повременим
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дружењем са фотографом који јој је открио сасвим
нова и непозната места. Пијано бар, Вапиано, Вински
подрум и Сава малу. Одушевљавао је полет њених
вршњака а растуживала количина алкохола
конзумираног у огромним количинама. Волела је да
разгвара са њим. Био је веома образован и видело се да
још увек радознало учи. Познавао је уметност у мери
већој од многих који су живели од ње и веома је ценио.
-Знате, врло често фотографишем манастире. Анализирам сваку икону и запажам фасцинантне детаље.
Заљубљен сам и у византијску архитектуру.
-Ја сам такође заљубљена, још од првих семестара о
Визинатији. Пленила је у сваком смислу. Одушевила
ме је и дубоко замислила и музика из тог времена.
-Знате моја супруга ради у позоришту. Уколико желите можемо Вас увести у свет костима. Знате они
имају веома богату гардеробу. Има разних стилова и
неколико врхунских кројачица које Вас могу провести
кроз историју позоришних костима. Можда добијете
неку идеју за украс или модел, а можда лепо проведете
време. Њима је стално потребна нека нова креација.
Плаћају веома мало и нередовно али корист треба
потражити у стицању нових знања и познанстава.
-Прихватам са задовољством и срећом што ћу упознати
супругу човека коме је срце на месту.
-Кажете да сте пуних двадесет година провели у Каади. Веома добро говорите обзиром на време провед44
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ено у туђем свету.
-У кући смо увек говорили српски, читла сам наше
књиге и забавник а дружили смо се сваке недеље са
нашим људима. Чини ми се да сам и талентована за
језике па сам лако научила енглески и француски.
Факултет је понудио учење латинског и грчког па сам
их савладала у мери, да без потешкоћа читам.
-Заиста сјајно. Видим да сте сами. Надам се да нисте
усамљени?
-Усамљеност и досада су стање духа које успевам да
контролишем. Од када сам овде срела сам неколико
особа које ме нису привукле. Надам се да ћу ипак
стећи још неког пријатеља попут Вас?
-Уверен сам.
-Да ли сте упознали овдашње књижаре?
-Јесам неколико у самом центру а срећом купујем их
преко Амазона и читам на свом киндлу. Јефтиније је а
могуће платити картицом и у првом сату по изласку
утонути у читање.
-Дивим Вам се. Ја још увек не могу да се навикнем на
читање са вештачког папира.
-Нисте пробали прави уређај. Верујте да се после
неког времена разлика примећује само у мирису и
вишку простора. Знате, наследила сам стан у коме
живим а уз њега и веома богату библиотеку. Жену која
је одржавала стан нисам ангажовала па ми брисање прашине и чишћење библиотеке одузима по прилично
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времена. Једино се Кети радује пајалици и игри која
следи у тој сваконедељној процесији.
-Заиста је проблем, а разлика вероватно у прихватању
стања чистоће. Знате мене прашина ни мало не нервира
и не изазива у борбу усисивачем.
-По први пут сам и уплашена количином ствари које
поседујем. Протеклих година све се могло спаковати у
два већа ранца а сад ми не би помогао ни амерички
камион.
-Тако је то на брдовитом Балкану. Свака ствар је
успомена. Свака успомена сећање а бацање сећања
изазива грижу савести па сви на неки начин живимо у
некој врсти депоа или магацина.
-Хвала Вам на дивном поподневу. Свратићу до
позоришта. Надам се да ћемо за десетак дана поново
снимати?
Отишла је лаганим корацима у своје и Кетино
царство. Уживала је у раду, кувању па и у чишћењу
стана иако су је понекад потпуно запрепашћивале
количине прашине и длака које су се завлачиле на
најзабитија места. Тешила је чињеница да јој је
физички посао представљао задовољство скоро попут
вежби јоге које практикује последњих година. Вежбе
дисања деловале су благотворно на читав организам па
је увек била полетна и здрава.
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XI
Службени улаз позоришта изгледао је сасвим
другачије од оног за публику. Јавила се портиру који је
љубазно упутио ка Весни. Дочекала је насмејана, витка
особа бујне косе и веома лепог тена. Говорила је
мелодично и љубазно, често гестакулирајући негованим рукама.
-Знате ја сам још увек заљубљена у позориште. Архитекта сам по образовању а у позоришту сам задужена
за јефтину сценографију. Имамо и неколико скоро расп
-аднутих депоа. Већина прокишњава па комаде сцене
држимо одигнуте на некој врсти роштиља.
-Жао ми је заиста поготову због чињенице да је ово
једино право позориште.
-Оставимо жал политичарима. Упознаћу Вас са Миленом. Она је наш костимограф. Хеј Милена дођи мол-им
те. Сара Константиновић, историчарка уметности и
креатор.
-Задовољство ми је.
-И мени од срца.
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-Како могу да Вам помогнем?
-Волела бих да видим нешто од скромнијих костима и
двадесетог века. Нарочито ме интересује период између два рата. Верујем да су анатомски и занатски
прилагодљиви данашњем времену?
-Имамо их веома мало, женских нарочито. Многи су
заправо мешавина неколико стилова. Показаћу Вам.
Ушли су у једну огромну и мрачну просторију на
чијим зидовима су окачене о вешалице у три реда
висили костими преко којих су били навучени
пластични џакови са залепљеним натписима и броејвима. Скидали су их дугачким цевима на чијем врху је
била некаква виљушка. Вешто је скинула неколико
костима и свукла најлонску врећу.
-Били сте потпуно у праву.
-На срећу публици још увек делују заносно због
даљине а глумцима је небитно, него да попијемо кафу.
Можда Вам пронађем и позајмим неколико уџбеника
из позоришне костимографије. Имам их код куће па
видите да ли могу да Вам помогну. Костимографија се
некада изучавала у озбиљним академијама а данас оста
само појам у лексикону.
Ушле су у позоришни бифе и наручиле кафу.
-Надам се да би и Вама пријао један ликер на бази
чоколаде?
-Наравно, он увек прија.
-Драгане! Молим Вас два ликера.
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-Одмах госпођо.
-Како Вам се чини Београд?
-Веома је леп и потпуно другачији од оног који сам
посећивала протеклих година. Можда разлику чини и
намера да останем у овом граду?
-Шта Вас је навело да останете?
-Мука ми је од свакодневне јурњаве за новцем и
каријером. Годинама гледам последице таквог живота.
Моје родитеље су одвеле у развод и ситуације које их
чине непрепознатљивим и себи самима. Да сам остала
на факултету, имала бих јако богат научни и културни
живот. Све време бих заправо учествовала у трци
пацова како је неки економисти зову и отплаћивала
нове и нове хипотеке.
-Зар мислите да је овде боље?
-Немам довољно искуства а када говорим, мислим на
свој случај. Од баке сам наследила стан и викендицу.
Стекла сам диплому и солидно образовање а имам жељу да радим иако је све ово потпуно ново за мене. Ја
сам у добром положају премда ће неизвесност око
зарађ-ивања потрајати.
-Опростите, заиста нисам знала.
-Ништа, полако се навикавам на чињеницу да су овде
људи потпуно индискретни.
-Тамо је другачије?
-Наравно. Нико се не интересује за Вас лично све док
се неком не нађете на путу.
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-Сетила сам се неких журнала са кројевима из времена
које Вас интересује. Већина се чува у Народној библиотеци. Можете их погледати а амбијент је предиван.
Скоро су је потпуно реновирали. Мислите ли да ће се
конзервативна мода из тог времена поново вратити?
-Мислим да ја могу да пронађем инспирацију у
моделима из тог периода. Дизајн материјала је заиста
био изузетан, почев од конзервативних шара па до боја
и линија у само одређеном делу пратиле су фигуру а
потом нестајале чинећи форму а сакривајући остатак
тела. Убеђена сам да би такви модели били "ин" у
пословној гардероби. Дизајн сукњи из тог времена
нарочито ми је привлачан због дужине и дискретних
шли-цева при дну који су откривали делић подколенице будећи пажњу мушког света.
-Заиста запажате интересантне детаље. И ја сам видела
много модела из тог времена али тек сад примећујем.
-Надам се да ће Вам се допасти?
-Пре тога, молим те да пређемо на ти и да наздравимо
новом пријатељству?
-Наравно, у твоје здравље!
-У наше здравље, живели!
-Надам се да ћу те поново видети?
-Свакако можеш свратити код мене или поћи у једну
од шетњи. Обожавам да шетам у току пре поднева
ботаничком баштом, Калемегданом, Ташмајданским
парком а није ми од скоро страна ни Ада као ни земун50
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ски кеј све до мостова.
-Ја се на жалост не крећем толико. Имам чини ми се и
превише обавеза због детета. Од скоро је и у музичкој
школи тако имам још једну обавезу више иако је
удаљена свега неколико улица. Управо намеравам да
одем до продавнице музичких инструмената и купим
клавир, електронски наравно како би могла да вежба и
заволи још више.
-Музичка школа је сјајна, нарочито за девојчице. Ја
сам имала седам година када сам почела да улазим у
тај диван свет музике. Хвала што си ме подсетила. Ско
-ро да сам заборавила да знам да свирам.
-Па уколико желиш пођи са мном у продавницу,
можда ћеш ми помоћи у избору. Сваки динар како овде
кажу као кућа ми је а ову куповину и онако ћу морати
да потпомогнем кредитном картицом на којој су
камате веома високе.
-Са задовољством.
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XII
Две елегантне даме ходале су београдским
улицама често праћене мушким погледима. Имале су
правилно држање а ход грациозан. Нису застајкивале
испред излога осим испред књижаре где пажљиво
погледаше истакнуте наслове.
-Педесет нијанси сива - изговори Весна.
-Видела сам критике и прво место на неколико топ лис
-та. Скептична сам али предлажем да је прочитамо па
да просудимо.
-Слажем се! Предлажем да искористите попуст који
имам као редовни члан клуба читалаца. Читава трећина
цене.
Купиле су књигу као и многе даме и наставиле шетњу.
Стигле су до продавнице музичких инструмената и ушле. Дочекао их је продавац у мајци кратких рукава и
љубазно поздравио:
-Изволите, чиме могу да Вас услужим?
-Потребан ми је клавир за кћерку. Волела бих да ми
покажете шта имате у радњи. Наставница предлаже
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електронски мада сам ја скептична.
-Имамо неколико модела а верујте да се већина родитеља одлучује баш за њих. Мањи су и знатно лакши
од класичних модела а и прилично јефтинији. Није
потребан клавир штимер а и прилагодљив је чак и по
висини. Звук је у потпуности веран правом клавиру у
дрвеној кутији. Изволите.
Увео их је у просторију у којој су клавири стајали
поређани уз зидове. Било их је разних боја и величина
а разликовали су се и по облику постоља. Поред њих
стајале су столице са завојном шипком и неколико
правих клавирских.
-Овај модел нам је најпродаванији. Тренутно је на
акцији и јефтинији је за четрдесет процената од редовне цене. Желите да Вам пустим демо како би чули
звук?
-Дозволите да ја пробам?
-Изволите.
Сара је привукла клавирску столицу, нежно стегла прсте у песницу опустивши их лагано додирнула дирке.
Зачула се дивна мелодија и раширила читавом просторијом милујући и душу и тело. Продавац и Весна су
немо стајали видно озарених лица. Деонице трећег
става Моцартовог клавирског концерта број
двадесетдва су показивале незамисливе моћи кутије са
електронским деловима и по ко зна који пут
доказивале врхунац композиторове генијалности.
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-Чудесно, заиста! Како тек звуче остали?
-Верујте разлика је занемарљива за разлику од цене.
Мој интерес је задовољство купца а не провизија.
Уколико желите, пробајте и остале.
Сара је наставила још исту композицију на још
неколико клавира и вратила се првом.
-Заиста сте у праву. Разлика је заиста занемарљива.
Весна, звук је одличан, има осамдесетосам дирки, није
тежак а и педале су веома лагане и пријатне. Дирке
јесу пластичне али су веома пријатне на додир. Топло
препоручујем .
Засвирала је поново. Звучало је заиста заносно и трајало нешто дуже. Пришло је још неколико купаца и са
задовољством пратило спонтани концерт. Чуо се аплауз. Сара се окренула и помиловала погледом.
-Хвала Вам мада сам ову, Моцартову композицију
одсвирала прилично лоше. Знате, нисам месецима
свирала.
-Сви смо уживали, Саро! Хвала теби!
-Заиста, Госпођице сјајно. Предложићу да Вас
прогласе за пијанисту месеца.
-Молим Вас реците колико кошта?
-Стопет хиљада са попустом и гаранцијом. Адаптер за
струју и столицу ћете добити гратис као и бесплатну
испоруку у току дана, уколико Вам одговара?
-Надам се да примате картице?
-Наравно.
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- Упита Сара.
-Па могли да Вам дамо додатних пет процената.
-Онда учините тако. Знаш Весна срећом да сам те
данас срела и да си ме вратила у тренутке уживања.
Сад ћу још више уживати у животу и подсетити се
прелепих композиција и тренутака.
-Опростите, заборавих да Вам кажем. Клавир има и
могућност директног повезивања са уређајем за снимање тако да ћете моћи и да публикујете своју вештину.
- Хвала Вам, некако више волим да ми вибрације
пролазе кроз јагодице прстују. Обожавам тај додир.
Платиле су и оставиле адресе на које ће им испоручити
клавире. Растале су се срдачно уверене да су стекле
осим познанства и пријатељство које се и на овим
просторима тешко стиче а препознаје разумевањем и
пожртвовањем. Сара је наставила шетњу, овог пута ка
кући где је очекивала Кети и нова креација. Била је
срећна и удисала је пуним плућима ваздух што је
носио мирис пролећа. Подсетио је на прве љубави.
Улио наду у нове а до тада, уживаће у музици,
дружењу, креацији и себи којој се коначно вратила.
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XIII
Клавир је испоручен неколико сати касније.
Достављач је био веома љубазан и помогао је да
отвори картонску кутију, склопи постоље и постави не
баш лаган инструмент поред самог прозора. Иако је
инструмент електронски, дрвено постоље и квалитетна
кутија лепо су се уклопиле у простор испуњен стилским намештајем, ручно рађеним теписима и детаљима бираним љубављу. Није штрчала ни столица
ваљда због Кети која је лаганим скоком заузела
изложбену позу, легла и почела да лиже своје предивно
крзно прошарано чаролијом природе и гена њених
предака. Достављач је повезао и каблове, укључио
демо програм и уз осмех примио напојницу. Отишао је
задовољан остављајући Сару и Кети обавијене мелодијом која је разгаљивала и подстицала.
Сара је узела Кети и села на столицу. Свирала је
предивно опуштајући прсте и присећајући се партитура које је учила од детињства. Музику је пратило
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и предење љубимице у крилу. Поглед јој је летимично
извиривао кроз прозор надзирући пролећно буђење
ружиног грма и крхке брезе. Уживала је као ретко кад
и чудила се звуку који је био кристалне јасноће и
некако слободнији него пре. Очигледно је све боље и
лепше када се ради из љубави и воље, а не распореда
који креирају други.
У поједине деонице укључивала се и Кети гласним
мјаукањем а понекад и трком кроз просторије читавог
стана дајући и дословно динамику музицирању. Сара је
не престајући да свира уз осмех дозивала Кети која је
понекад мјаукнула не престајући да трчи. Након
минут, два, задихана је легла крај Сариних ногу настављајући да слуша.
Мисли су летеле кроз Сарину главу потврђујући
креативност и умешност Волта Дизнија и његових
сарадника. Они су уочили везу лепе музике и цртаних
јунака правећи чаробне филмове у којима су припадници царства животиња имале улоге људи. Пред очи
су јој излазиле слике животиња. Оне су плесале и
уживале опчињавајући је као и Кети која јој је лежала
крај ногу подсећајући је на Лава Краља и серијал
цртаних филмова и аркадних игара.
Клавир иако електронски нашао је своје место и
оплеменио и простор и душу. Подстакао је и на
потрагу за партитурама по глобалној светској интернет
мрежи и куповини штампача који их је исписивао.
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Одлагала их је у корице од грубог картона и везивала
платненим тракицама уз предходно исписивање наслова арт пером и вештином калиграфа. "Лепо писање је
одраз културе и стрпљења. Треба да краси сваку даму и
господина", биле су речи обожаване професорке која је
на колеџу предавала историју Византије остављајући
својим студентима поред богатог знања и наслеђе
опште културе у жељи да уживају у њеним чарима,
преносећи лепоту свима који желе да уживају у њој.
Писање је подсећало и на вежбу ћириличних слова које
је љубоморно чувала и представљала својим
познаницима уз обавезну напомену да је то писмо
најсавршеније. Кратку причу о Вуку Стефановићу
Караџићу чији значај нико није оспорио. Изузетна
важност по малом броју свог народа али зато богатог
по вери, души, историји и истрајности. Језик и писмо
најједноставнији као наш, нико нема.Сетила се чуђења
које је изазивала преводећи епске песме на енглески и
француски уз објашњење појединих историјских
чињеница студентима који су зачуђено слушали не
верујући да први пут чују да негде у Европи постоји
малени народ чија је историја опевана у епским
песмама попут старих, несталих цивилизација. Сара је
уживала сећајући се тих момената и осмеха на лицима
својих познаника и поново осећала понос а на тренутке
и тугу коју је изазивало сећање на поједине моменте у
периоду ратова на овим просторима када су управо те
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чињенице прећуткиване или грубо силоване. Сетила
се запрепашћења истих пријатеља приликом приче о
априлском
бомбардовању
српске
националне
библиотеке чија је већина уникатних дела завршила
попут оних из александријске библиотеке у пламену
људске похлепе и зла. Пламен је однео записе мисли,
душе и срца остављајући културну и историјску
празнину у покушају да по ко зна који пут затре
идентитет народа. Асоцијације су будиле сећања на
паљење цркава, манастира и осталих ризница.
Нажалост затирање се настављале и данас, на Косову
нарочито вођене хордама поново подивљалих племена.
Њихова се историја мери наводним јунаштвом које је
увек било само средство ка постизању неких, за обичне
смртнике невидљивих глобално-политичких циљева.
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XIV
Реновирана народна библиотека, смештена крај
Храма Светог Саве и споменика Вожду Карађорђу
наредних недеља постала је привремени истраживачки
центар моде двадесетих година прошлог века. Захваљујући донацијама и визији неколицине дигитализован
је већи део публикованих издања из тог времена па је
могла да их прегледа издвајајући допадљиве мотиве.
Седела је у комфорној сали окружена гробном
тишином. Само је понекад, на тренутке, реметио звук
тастатуре или шуштање листова хартије. Радила је као
на студијама, правећи паузе на свака два сата и
одлазећи у кратку шетњу до оближњег кафића.
Наручивала је српску кафу и сок од боровнице уз
ритуално паљење цигарете стране марке поново произведене у Србији. Очи је одмарала посматрајући про
-лазнике и природу а она се будила све интензивније,
попут њене женствености. Разговарала је и са мушк60
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арцима који су повремено прилазили уочавајући младу даму прелепе фигуре и понашања која их је привлачила држањем и блиставошћу тена. Разговори су били
површни, уљудни и кратки. Прекидала их је уз извињење и одлазак на наставак свог истраживања.
Време проведено у библиотеци донело је нова
сазнања о једноставности кројева, звонастим шеширима и модистима тог времена. Изненадила је и дужина сукњи која се заустављала тик до колена као и слобода понашања манекенки. То је за оно време била
револуционарна појава.
Мапа на којој је већ неколико месеци радила
попримила је облик огромног дрвета које није престајало да се грана. Гране су се разликовале по боји и
маленим цртежима означавајући делове одеће. Једну
од тањих грана красио је звонасти шешир боје лапис
лазулија и облачић попут оних у стрипу са уписаном
Балканском улицом.
Изашла је нешто раније из ризнице знања.
Лаганим ходом преко Славије и улице Кнеза Милоша
пролазећи поред парка Мањеж стиже све до почетка
Балканске улице. Ходала је полако пажљиво
загледајући излоге. Ушла је у један старински на чијем
је стаклу стајао једва видљив натпис " Шеширџија".
-Добар дан, изволите! Изговорио је прилично крупан
продавац.
-Добар дан и Вама! Желела бих да разговарам са мај61
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стором или газдом.
-Изволите, ја обављам и једну и другу дужност.
-Драго ми је. Зовем се Сара Константиновић. Ја сам
историчар уметности и бавим се креирањем одеће. Желела бих да купим неколико модела дамских шешира
какви су ношени двадесетих година прошлог века.
-Такве шешире млада дамо немам у понуди као ни
остали који се баве овим занатом. Мислим да их не
прааве ни кинези који убише све што се зове занатом у
овој земљи. Уколико сте спремни да чекате и платите,
наравно направићу их за Вас. Срећом, ја сам пета генерација у овом послу и сачувао сам калупе свог пра пра
деде који је започео шеширџијски занат.
-Наравно, да ћу Вам платити али бих волела да видим
калупе и уколико је могуће присуствујем изради?
-Показаћу Вам калупе, изволите поћи за мном. Мајстор
је поведе иза завесе па низ ходник до једне веће
дворишне просторије киселог мириса. У просторији је
радила млађа мушка особа.
-Сине замени ме у радњи а ја ћу са госпођицом да
покушам да направим један шешир.
Просторија је била окружена полицама на
којима су стајали материјали, дрвени калупи и
направљени шешири. На средини просторије стајао је
велики дрвени сто на коме је био решо са скоро
кипућом течношћу боје пепела. Мајстор дугачким рукама са једне од горњих полица, извади дрвени калуп
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облика звона.
-Ево Госпођице ово је један од калупа. Величина је
стандардна и за данашње време и делује веће али због
косе. Имам и нешто беж чоје па могу да Вам демонстрирам израду.
-Радујем се, верујте!
-Па када се радујете гледајте! У овом лонцу се налази
тајни састојак растворен у води. У њега ћу умочити предходно искројено парче чоје.
Мајстор је развио чоју и оцртао три облика слободном руком гледајући у скоро избледели цртеж на
калупу. Вешто их је исекао маказама сличним које је
она наследила од баке. Навукао је на руке дубоке
гумене рукавице и спустио чоју у лонац из кога је
испааравала течност.
-Све Вам је у осећају. Под прстима и рукавицом тачно
осетим тренутак када је кувана.
У међувремену је расклопио калуп за кога се испоставило да је дводелни и да има и метални стезач
очигледно кован од гвожђа.
-Ево сад је време!
Извукао је комад чоје, исцедио га хитрим
покретима руку, поставио преко доњег и навукао
горњи калуп. Из платна је излазила пара стварајући
облачиће изнад њихових глава. Мајстор је узео закривљени нож и вештим покретима обсекао материјал
који је прелазио преко калупа. Поново је посегнуо ка
63

Мирослав Љ Ранковић

полици и узео још два слична калупа. Отворио их и
поновио поступак са кувањем чоје и затварањем калупа.
-Реците ми од када се бавите креирањем?
-Од прошле године. Знате вратила сам се из Канаде где
су ме одвели када сам била дете. Сад живим у бакином
стану и издржавам себе продајући своје креације ван
граница ове земље. На почетку сам. Надам се да ће ми
Ваши шешири улепшати креације!
-Верујте да једва чекам да радим. Погледајте сад.
Отворио је калуп и извукао први шешир. Био је
предивног облика. Сара је стајала непомична са осмехом на лицу.
-Сад ћу прошити ивицу.
Сео је за машину сличну Сариној, заменио
конац поставивши калем боје крема као и мали калем
испод плоче. Брзо је опшио ивицу шешира вешто маказама секући крајеве. Из кутије поред машине узео је
траку нешто тамније нијансе, одмерио, забележио
оловком и зашио. Навукао је на шешир а од другог
комада направио цвет који је иглом зашио за траку па
за шешир.
-Изволите, пробајте!
Сара је нежно сакупила косу и ставила шешир.
Мајстор је принео огледало гледајући благост њеног
осмеха. Сара се окретала дивила и додиривала чоју
а мајстор је завршио и преостала два. Одушевљење је
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било све веће.
-Надам се да сте задовољни?
-Веома, чак одушевљена! Да ли имате и других боја?
-Видите на полици. Могу наравно и да набавим само
ми дајте коју желите и будите стрпљиви. Чоју набављам из Турске зато што је овде више нико не ради.
Остале су ми само мале залихе.
-Наравно! Даћу Вам боје које желим а Ви ми молим
Вас реците цену да Вам платим за ова три.
-Сматрајте да сте платили Вашим интересовањем. За
следеће моделе видећемо колико ће коштати материјал
а ја ћу Вам наплатити десет евра по шеширу који израдим. Надам се да Вам цена одговара?
-Наравно, а ви молим Вас, наплатите свој рад.
-Рекох Вам већ сте ми платили! Па ово није Канада,
већ Србија у којој је некада нешто немогуће платити
новцем!
-Хвала Вам!
-Запаковаћу Вам шешире а и поклонићу Вам једну
кутиију од пресованог картона. Изволите. Она је
једини правилни начин за чување. Штити их од
прашине.
-Хвала Вам! Ја ћу доћи за неколико дана са бројем
потребних шешира и бојама.
-Изволите, радоваћу се поново!
Сара је задовољна скоро у неверици изашла из
радње и носећи шешире у кутији наставила шетњу ка
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вољства који је враћао веру у људе поготову овдашње.
У Канади би овакав гест био немогућ и на
филму и ако је и шеширџија схватао. Сара је идеална
реклама за његов занат и продају. Љубазност коју је
пружио била је још један од разлога који је потврђивао
одлуку да се још више укорени у земљи својих
предака.
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XV
Дани су се лагано низали у недеље, оне у месеце
на радост Саре и њене љубимице. Радила је свакодневно стварајући креације које је вештим презентацијама успевала да пласира и прода.. Била је потпуно
нова у свету моде што јој је захваљујући стилу који је
све више постајао њен на чудесан начин отварао
многобројна врата. Накнада за њен рад била је нижа
него код других а њој сасвим довољна. Главну оцену
давали су купци који су са радшоћу носили њене креације уживајући у удобности, лепршавости и различитости од других.
Свакодневно је водила финансијски дневник
настојећи да стање на рачуну буде одрживо радујући се
свакој новој заради. У неколико наврата добила је и нешто новца од родитеља који су почели да се мире са
њеном одлуком. Вечити скептик од њеног оца, скоро
је признао да је можда пут који је одабрала прави
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поражен оптимизмом којим је зрачила.
Носила је поносно сопствене креације и врло
често бивала примећена. Настављала је уобичајеним
ритмом све више уживајући у њему.
Анализирала је коментаре италијанских занатлија који се нису мирили са глобализацијом настављајући да раде на већ деценијама уобичајен начин
борећи се за сваког купца. Електронском поштом слали
су сугестије и жеље њихових купаца усмеравајући је на
пут који је све више стремио ка успеху. Послали су је и
контакт кластера како су називали своје удружење што
је донело нове послове и потребу да како је адвокат
рекао, легализује свој посао регистрацијом дизајнерског студија.
Регистрацију студија „Сара“ обавио је веома
брзо уводећи је у свет предузетника и пореских обвезника. Креирала је заштитни знак и сопствени сајт.
Сајт је пружао информације о њеним моделима и
материјалима од којих су сачињени али и неколико
есеја о потреби за удобношћу и стилом који ће се
потпуно разликовати од других. Фотографије су биле
савршене као и креације на њима. Значајно место
заузимала је и презентација шешира као и савети за
избор обуће и ташница које су будуће купце уводиле у
свет пре свега личног задовољства.
Захваљујући фотографу и његовој дивној Весни
појавило се неколико чланака о њеним креацијама у
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магазинима који су били веома читани. Контактирали
су је први домаћи купци. Сви су веома пажљиво бирали углавном моделе који су били популарни у време
матурских вечери.
Учествовала је у изради костима за филм у копродуцији са европским инвеститорима који су италијани
снимали у Београду. Креирала је неколико хаљина и
два костима које су носиле не баш познате глумице
споредних улога. Шетајући се старим београдским
улицама које су сценографи претворили у италијанске
двадесетих година прошлог века. Једна креација је
красила и љубавницу главног лика. Били су веома
задовољни што је повећало стање њеног рачуна и
лично задовољство отварајући јој нове хоризонте.
Први пут је сарађивала са вештим кројачицама
које су на веома лак начин успевале да са њених цртежа пренесу линије на платно и сашију. Биле су веома
задовољне са особом и жељне рада. Она зна шта жели
и поштено плаћа. Сарадња јој је одговарала јер је време
могла да посвети креирању што је са задовољством и
чинила. Кројачице нису биле захтевне, шиле су у
својим становима чији су делови били претворени у
прве радионице. У Сариној соби остали су узорци
материјала и лутке које су биле први манекени
сашивених креација.
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XVI
Пролеће је већ отворило прве пупољке и
листове дрвећа. Град је попримио савим другачији,
пријатнији мирис. Шетње ботаничком баштом претварале су се у посете галерији природе која је свакодневно мењала поставку новим бојама цветова и мириса. Из језерцета јапанског врта израњали су најпре
пупољци а затим и предивни цветови локвања око
којих су пливале црвене рибице и понека корњача.
Често је виђала фотографе како снимају заљубљене
парове пред венчање за израду албума који ће им
сачувати успомене.
Посетила је Авалу уживајући у пикнику који су
организовли Весна и неколико њених пријатеља.
Уживала је у салати од младог поврћа и разговору.
Упознала је и нове потпуно пријатне људе. Зрачили су
оптимизмом и неком чудном, заразном енергијом.
Упознала је Горана, тихог, одмереног архитекту који
је већ годинама своје знање и вештину користио
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за израду сценографија у позоришту и филму.
-Знате, заиста ми је драго да сам Вас упознао. Весна
ми је показала неколико Ваших креација које су ми се
јако допале. Асоцирале су ме на време безбрижности у
коме је осмех био вредан као и нада у боље сутра.
Одушевила ме је и причом о Вашем концерту у
продавници музичких инструмената.
-Драго ми је.
-Рекла ми је да су и шешири Ваша креација?
-Шешири су само делимично моја креација. Облик
је креиран пре скоро сто година, вештина је мајстора
који их је направио а моји су само детаљи. Срећна сам
што сам упознала мајстора који заиста влада занатом и
који је сачувао калупе својих предака а бавили су се
истим послом.
-Ви осим што сте лепи и креативни веома сте и скр
-омни.
-Хвала Вам на комплименту, мислим да сам само
реална. Трудим се да заслуге других људи не приписујем себи.
-Надам се да ћемо имати прилику да се поново
сретнемо?
-Видећемо?
Сара се удаљила од Горана придружујући се игри
девојчица. На бетонској стази нацртале су школицу и
скакутале са уживањем. Посматрала је њихову игру
уживајући у осмесима дечијих лица.
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Птице су извиривале из крошњи околног дрвећа
чудећи се непознатим дечијим фигурама и њиховим
веселим гласићима. Прошетала је по околини сама
вративши се са букетом пољског цвећа аранжирног
разноврсним травчицама.
-Надам се да ти је пријатно са нама? Упита
Весна.
-Наравно. Желела бих чешће да одлазим у природу. Управо смишљам начин да купим аутомобил да
ми то и омогућити. Наследила сам и предивну
викендицу у Сланкамену па ћу тако моћи да одем и
тамо.
-Заиста! Аутомобил значи слободу. Ја не знам
како бих без њега? Предлажем ти да купиш нешто
ново и мало.
-Мораћу да погледам цене и понуду, преиспитам своје могућности па ћу одлучити.
Дан се завршио веома пријатно. Весна јој је
напоменула да се Горан распитивао о њој. Вратила се
својим креацијама и започела потрагу за „слободом“ на
точковима.
Одлучила се за куповину малог француског аутомобила. Био је полован и очуван а и цена је била
пристојна. Возила је први пут по београдским улицама
радујући се овладавању мануелним мењачем. У Канади
у којој је савладала вештину вожње био је резервисан
само за спортисте и ексцентрике. Неколико пута је
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провозала је и Кети. И она је радознало гледала у за њу
потпуно непознати свет. Иако мали, имао је одличан
музички уређај и навигацију која је без грешке
наводила на савршеном енглеском.
Одлазила је у Топчидер и Кошутњак. Уживала је у
дугим шетњама. Сваки пут се враћала са новим букетом који је радовао и Кети. Мирисала је цветове и
травчице затварајући очи и понекад кијала. Неколико
травчица је и грицнула мрштећи се због киселкастог
укуса.
Стигле су и прве домаће јагоде чији је укус био
потпуно другачији. Посета пијаци била је прави
празник обележен бојама и укусима. Уживала је у младом луку-сребрнцу, ротквицама, зељу и младој салати.
Чак су и јаја била друге боје и укуса. Пронашла је
продавца младог несланог сира који јој је вратио укусе
раног детињства. Спремала је и колаче по бакином
рецепту препуне воћа, ваниле и цимета уживајући у
укусу и мирису. Данима задржавао у стану мирис
домаћих посластица.
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XVII
Горана је поново срела сасвим случајно,
приликом шетње београдском штрафтом. Пришао је са
осмехом на лицу.
-Драго ми је да Вас поново видим!
-И мени.
-Надам се да имате времена за кафу или чај?
-Наравно.
-Где желите да седнемо?
-Уколико Вам се шета предлажем да одемо до калемегданске терасе. Поглед је фантастичан а услови да
попричамо у миру биће изузетни.
-Са задовољством.
Лаганим ходом стигли су до фонтане "Рибар" а
затим парковским стазама до ресторана. Пролазили су
поред раздрагане деце и пензионера који су уживали у
пролећном сунцу, игри и шаху. Пронашли су осунчан
сто и сели наручивши чај и рум.
-Знате! Ја рум не сипам у чај већ га лагано испијам уз
њега.
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-Нисам никада пробала рум ван чаја или коктела па не
бих ни сад.
-Чиме се тренутно бавите?
-Креирам пословни комплет од природних тканина.
Желим да буде елегантан, удобан и да бар мало открива лепоту женског тела.
-Надам се да ће Вам успети?
-Сигурна сам да хоће само је потребно да критичар
кога зову време одради свој посао.
-Да ли сте заинтересовани за рад у позоришту?
-На жалост! Имам исувише обавеза да бих прихватила.
Мислим да ћу наредних месеци бити веома заузета.
Почела сам да радим на колекцији за зиму и управо се
рвем са моделом дамског капута.
-Драго ми је да имате посла.
-На чему Ви тренутно радите?
-Радим на сценографији за једну малу копродукцију а
осликавам и сценску позадину за једно мало, аматерско
позориште које ће наступити на фестивалу. Откада сам
поново сам, лепше ми је када сам презапослен.
-Како мислите поново сами?
-Знате развео сам се пре неколико месеци, након дугих
десет година. Било је дивно док је трајало.
-Живот иде даље, главу горе и у нове победе. Тако кажу популарни психотерапеути.
-Хвала Вам на савету! Покушавам упорно.
-Само наставите.
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-Да ли сте расположени за одлазак на концерт?
-Надам се да ме нећете погрешно схватити? На концерте идем сама, а заиста сам презапослена. Овај случајан сусрет и чај ми заиста пријају као и разговор са
Вама. Желим да се навикнем на овај град и да још мало
упознам себе.
-Опростите.
-Опростите Ви. Дошла сам из света у коме опстају само они који директно одговарају на питања.
Ресторан су напустили одлазећи свако на своју
страну. Сара је отишла у Цркву Свете Петке и запалила
свеће за здравље живих и покој душе најмилијих. Запалила је једну и за све којих није могла да се сети.
Надала се да им је горе, у рају добро бар колико и њој
у својој домовини. Спустила се лаганим ходом и до
доњег града уживајући у погледу на стару тврђаву која
још увек одолева времену. Наставила је шетњу до
улице Цара Душана а затим све до стана. Уживала је у
шетњи и ако је осећала лагани умор. Свратила је у
омиљену пекару и купила штрудлу са маком што је
предивно мирисала будећи апетит. И Кети је волела
штрудлу, нарочито делиће златне корице. Сара их је
ваљала у куглице бацајући близу њене веселе фигуре
која је скакала хватајући их пре него што додирну под.
Облизивала се након сваког залогаја својим
ружичастим језиком нестрпљиво ишчекујући нови
залогај и игру. Села је за свој електрични клавир и
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Засвирала мелодију о пролећу.Кети је легла крај њених
ногу. Гласно предење давало је пријатну терцу
тоновима који су описивали отварање латица, раст
траве и купање природе у сунчевим зрацима.
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XVIII
Предивну мајску суботу искористила је да
коначно посети викендицу и Стари Сланкамен. Мисли
су јој окупирала сећања на предивне тренутке проведене у њој. Сећала се и породице која је била окупљена
и срећна.
Мали француски аутомобил је крстарио не баш
сређеним путевима вођен нежном дамском руком и гпс
-ом. У поседовном листу који је добила од адвоката поред броја парцеле стајао је и назив улице и број.
Проналажење није морала да везује за своје сећање
које је на чудан начин потпуно избледело, бар што се
пута тиче.
Одлучила се за руту поред Дунава
одушевљавајући се погледом и згражавајући архитектонским бисерима крај пута који су подсећали на
све осим на кућу. Било је зграда у облику брода,
китњастих фасада па чак и лавова изливених од
бетона. Црквице крај којих је пролазила биле су
78

Сара

обновљене, богато ограђене и прошаране разнобојном
опеком.
Уз помоћ навигације стигла је пред саму викендицу. Деловала је привлачно иако је видно зарасла у
жбунове ружа и остало растиње. Откључала је капију
старим патинираним кључем и закорачила у свет њеног детињства. Уочила је чардаклију са подивљалом ло
-зом и воћњак иза куће у коме је трава прерасла висину
њених колена. Стара чесма била је накривљена а обзида која је некада украшавала башту скоро потпуно
испуцала. Чула је цвркут птица који је био попут најлепше симфоније и видела фазана који је прхнуо из траве
у воћњаку. Дозивање са капије прекинуло је ужитак.
-Извините! Ко сте Ви?
-Ја сам Сара Константиновић, власник ове викендице.
-Драго ми је! Ја сам чика Живко. Љуљао сам те са
својом унуком када си била мала девојчица.-говорио је
прилазећи.
-Скоро да Вас се сећам?
-Много времена је прошло. Жао ми је Ваше баке.
Била је дивна госпођа и веома ми је пријало њено друштво.
-Умрла је прошле године.
-Касно сам видео читуљу у Политици иначе бих
дошао на сахрану. Знате покушавам да се помирим са
чињеницом да сам сваки дан све сиромашнији. Приј79

Мирослав Љ Ранковић

Атељи и познаници умиру а ја полако хватам ред у тој
колони.
-Молим Вас, држите се! Смрт је нормална појава али о
њој не треба тако размишљати да Вас не би одвела у
депресију.
-За депресију не брините. Борим се ја против ње овим
нашим Сланкаменом и понеком воћном ракијом коју
сам спремам. Код мене је казан за печење ракије Вашег
деде и неколико буради. Позајмио ми је и рекао да
вратим његовој унуци.
-На све је мислио. Реците ми молим Вас да ли је
могуће пронаћи раднике који би средили овај воћњак?
-Доле низ пут је једна кућа коју су купиле избеглице.
Вредни су и поштени па можемо да их питамо.
Отићићу ја до њих а ви сачекајте. Уколико су ту довешћу их па се договорите.
-Хвала Вам. Ја ћу погледати кућу.
Стари кључ се окренуо и Сара је уз шкрипу отворила врата. Ушла је у свет свог детињстава који је
прекривао дебели слој прашине. У угловима било је
паукових мреже са понеком сасушеном мувом. Отворила је и неколико прозора. Чудила се да су све
ствари нетакнуте. Није било ни струје ни воде. У
остави су стајале поред мноштва тегли и играчке којих
се сећала из детињства.
-„Комшинице“, довикнуо је неко! Сара је изашла.
-Ево довео сам их. Ово је Вида а ово Бора.
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-Добар Вам дан! Ја сам Сара.
-Шта треба да радимо?
-Потребно је уредити воћњак и ово двориште а и
очистити кућу од прашине. Надам се да Ви то радите.
Платићу Вам наравно.
Комшије су обишле двориште и воћњак као и кућу. Одврнули су вентил за воду и заврнули старинске
осигураче. Низ славину је потекао млаз боје рђе а паукове мреже је осветлила жута светлост.
-Знате овде има посла за читав месец.
-Видим да је запуштено па Вас молим да ми кажете
цену?
-Надам се да није много двеста евра?
-Ево изволите.- Из ташнице је извукла две новчанице и
пружила их.
-Нема потребе да плаћате сад, него кад завршимо.
-Само Ви узмите молим Вас. Имам у гепеку и нека
средства за чишћење па ћу Вам и то дати.
-Када ово средимо биће као у рају!
-Знам, зато Вас и молим да је средите. Надам се да
могу да Вам оставим кључ а ово је и број телефона па
ме назовите када завршите.
-Наравно. Знате ми чувамо куће у нашој улици. Ни
једна није обијена.
-Хвала Вам.
Поново се појавио комшија носећи послужавник са
кафом, сатљиком, шољицама и чашицама.
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-Видо! Помози и послужи, молим те, а ти Боро, дај оне
столице са веранде.
Сели су и уживали у кафи, укусу воћне ракије
мирису маја .
-Знате ова ракија је по рецепту Вашег деде. То је мешавина разног воћа а осетили сте сигурно и богатство
укуса.
-Јесам наравно али знате ја врло ретко пијем алкохолна
пића.
-Па само једно за добродошлицу, здравље и отпочињање сређивања. Уздравље и живели.
Попили су кафу. Сара је уз поздрав на растанку
наставила пут ка Новом Саду. Желела је да посети град
културе коме је последњи мучки рат срушио мостове.
Зауставила се најпре у Петроварадину и дуго са бедема
посматрала панораму. Сишла је и до самог центра и
шетала по пешачкој зони. Изгледала је огромно.
Задивили су је бројни бутици и њихова понуда. Видела
је и неколико књижара и дуго посматрала Владичански
дом и Катедралу на тргу. У католичкој порти, у малом
ресторану који је подсети на један од италијанских
уживала у дивном капућину и пици. Ушла је и у једну
од галерија. Дивила се колориту модерних сликара.
Пришла је и продавачица - кустос.
-Изволите?
-Управо се дивим овом импресионистичком сликом.
Боје су предивне и топле као и потези четкице.
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-Јесу, наравно! Знате! То је наш најпродаванији сликар.
Ради попут великих мајстора. И цена је права ситница
у односу на запад, свега три стотине евра. Даћу Вам и
каталог па погледајте у миру.
-Хвала Вам! Заиста сам одушевљена! Знате обожавам галерије и слике топлих боја које зраче оптимизмом. Са задовољством ћу погледати каталог и поново доћи.
Кући се вратила возећи преко Иришког венца,
Ирига и Банстола. Задржала се у Манастиру Крушедол
већ је био обновљен и леп. Атмосфера у Манастиру
ширила је духовну енергију која је на тренутак учини
веома поносном на свој народ и порекло подсећајући
на сеобе изазване непријатељима и кризом биле
уобичајене и пре више стотина година. Млада монахиња јој је веома учтиво испричала историју
манастира поредећи Фрушку са Гором Атонском. Захвалила се на исцрпним информацијама изговарајући да
је више сазнала сад него на студијама иако је читав
семестар посветила изучавању православних манастира и фресака.
Напустила је Манастир задовољна и препуна духовне енергије коју могу да дају само часни монаси и монахиње који су свој живот посветили Богу,
истини и љубави ка људском роду.
У стану је дочекала Кети радујући се новој игри и
мажењу. Сара је стала пред Икону, прекрстила се и
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се за покој душе својих предака и здравље свих живих.
Сећала се и речи своје баке:“Када осетиш тугу, ти се
помоли и запали фитиљ у кандилу. Биће ти лакше а
прецима мило зато што неко на овом свету мисли на
своју и њихове душе.“
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XIX
Радила је нову презентацију. Љубазношћу
особља ботаничке баште добила је дозволу да се
фотографише у јапанском врту. Дозволили су да се пресвуче и нашминка у њиховим просторијама. Фотограф
је повео и своју супругу Весну. Она се на све начине
трудила да помогне.
-Видиш, Саро сад сам асистент снимања.-говорила
је држећи златну зилберицу што је попут огледала
осветљавала Сару.
Сара се одлучила за позицију на дрвеном мостићу
начињеном од фосни на дрвеним стубовима. Мостић је
био окружен локвањима који су промаљали своје нежне цветове из језерцета. У позадини се налазио нежно
зелени шпалир барске трске и бамбуса. Снимали су
најпре лепршаву хаљину а њу је заносно око тела увијао ветрић који је пиркао. Лице јој је блистало иако је
на њега нанела доста пудера. Сијале су јој и очи а и усне накарминисане бојом сочне трешње. Стајала је, хо85
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дала и окретала се изводећи више играчке пируете него
манекенски окрет. Тиме је показивала лакоћу покрета,
удобност модела. Срећу која је из ње исијавала. Након
прве на ред је дошла и друга хаљина па затим и
неколико пословних комплета у комбинацији са све
љупким шеширима који су јој скривали предивну косу.
Цвркутала је и Весна хвалећи моделе и њену урођену
грациозност.
-Прелепо! Дивно! Ма полудеће италијанке када буду
вртећи куковима заводиле своје сињоре. Мораћу и ја да
наручим једну како би господин мало више пажње и
времена посветио мени а не овој камери!
-Не кукај. То је одлика несигурних жена.
Завршили су фотографисање и вратили се у стан
пустили музику и уживали у предивној кафи и игри са
Кети.
-Рекао ми је Горан да сте се срели. Чини ми се да гаји
извесне симпатије према теби?
-Срели смо се пре неколико дана и попили чај. Била
сам прилично конкретна и јасна и ваљда је схватио да
симпатије нису обостране.
-Саро он је диван господин и веома културан а и
ситуиран.
-Такође је и веома разведен, сломљеног срца и
поприлично старији од мене. Ја верујем да љубав може
да се осети читавим телом и пре него што се изговори.
Тако сепонашам . Према њему осећам исто што и за
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Мноштво људи које сам упознала до сада– другарство.
-Штета. Били би сте диван пар.
-Срећа! Не желим ни да помислим на могућа
разочарења која би ме снашла. Само Вас двоје
уживајте једно у другом и Вашој девојчици а ја ћу у
свом животу. Знате, уверена сам да ћу срести неког ко
ће ме потпуно обузети пажњом и љубављу. Овде још
увек живе нежење нормалних манира и погледа на
живот.
-Знаш да ти желимо све најбоље.
-Наравно.
-Саро, молио бих ако можеш да у својој презентацији
наведеш да сам ја снимао фотографије. Постајеш све
популарнија што и мени може донети мало
квалитетног посла и поштених клијената.
-Наравно, али знај да се свака реклама плаћа!
-Спреман сам да платим, наравно! -одовори фотограф
уз срдачан осмех.
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XX
Израда презентације трајала је знатно дуже од
протекле. Време јој је цурело најпре на савладавање
новог презентационог програма који је израђивао дигиталну књигу. Имао је мноштво могућности почев од
аутоматског листања преко увеличавања сваког детаља
и музичке позадине коју је сама одвирала у ритму
свинга.
Сваки модел приказала је најпре цртежом а затим описом на енглеском и италијанском уз фотографије снимљене у ботаничкој башти. Навела је и име и
интернет адресу фотографа уз напомену да је креација
заштићена у потпуности. У оближњој фото - копирници је и одштампала и укоричила неколико примерака
дивећи се свом раду.
Италијанском кластеру послала је мејл а свом
првом клијенту и укоричени примерак.
Настављала је са радом одушевљавајући се хоризнонтима који су се указивали. Обишла је викенд88
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ицу и одушевила се свему што су вредне избеглице
обавиле. Двориште и воћњак попримили су парковску
уредност. Свим стаблима и окречен јр доњи део.
Унутрашњост куће је заблистала старим сјајем и новим
мирисом. Све је коначно било на свом месту
омогућавајући да у другим приликама овде проведе и
неколико дана.
Зазвонио јој је мобилни телефон. Јавио се одушевљени представник италијанског кластера на лошем
енглеском језику. Хвалио је моделе и тражио писану
дозволу за разраду.
-Пре свега морамо да се договоримо о цени.Изговорила је Сара.
-Цена није проблем. Спремни смо да Вам платимо
за понуђене моделе двадесет хиљада евра. Десет би
смо по добијеној сагласности послали одмах, а десет
кроз три месеца.
-Пристајем на износ само желим да га у целости по
-шаљете по потписаној сагласности.
-Знате код нас је велика криза!
-Верујте да је Ваша криза далеко мања у односу на
кризу која хара овим просторима.
-Код Вас су трошкови мањи.
-Зато Вам је и цена битно мања поштовани Сињоре.
-У реду, договорили смо се. Дозначићемо Вам целокупни износ а послаћу Вам и сугестије за нове мод89
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еле. Потребна нам је хитно колекција за јесен и зиму са
нашим материјалима.
-Изволите.
Разговор се ипак завршио срдачно са наглашеном потребом за наставком сарадње. Била је поносна на себе. Уложила је велику храброст да заплива у
непознате воде, истражује, слуша савете стручњака те
знањем и напорним радом крунише свој успех.
У викендици се задржала неколико сати уживајући у цвркуту птица и прелиставању старих фотографија. Понела је неколико у жељи да их уметне у
албум који је врло често гледала.
Овог пута изабрала је да на повратку посети
Сремске Карловце и да погледа слике Паје Јовановића
које су красиле двобродну цркву. Уживала је у њима
као и након тога у сладоледу и кафи чувене посластичарнице „Белило“. Тога се сећа из детињства као и
кадрова неколико филмова.
Одушевио је и Бутик додуше мушке гардеробе
енглеског класичног стила испуњен креацијама од најфинијих штофова. Власник и продавац био је веома
срдачан не штедећи себе приликом приче о моделима.
Цене су заиста биле високе за напаћен народ али,
веома пристојне у односу на Европу.
Попила је чашу бермета са власником бутика и
његовом супругом изненађена укусом чувеног пића и
колачића од ораха које су послужили. Карловце је нап90

Сара

устила тек након шетње „Дворском баштом“ која је
одисала монашким миром и мирисом природе.
Вратила се старим путем уживајући у клапарању
спојница бетонског пута који је попут многих ствари
остао заборављен у времену.
Дочекала је весела Кети и мејл за потврдом уплате
новца пошто су банкари уредно проследили. Ауторизовала је свој електронски потпис и уживала у чарима
нових електронских чуда који у потпуности елиминишу без потребна путовања.
Испружила се по сада свом франсуском кревету
тонувши у сан поносна на себе.
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XXI
Иако је скоро заборавила на факултет није он на
њу. Добила је мејл од професора који је желео да она
на његовој катедри настави научно истраживачки рад
проучавајући историју Византије кроз уметност и њена
дела. Почетне реченице описивале су жал за чињеницом да је одабрала свој пут и поштовање те одлуке
а затим понуду да уколико жели и има времена
учествује у новом, веома важном пројекту. Њен посао
би био контакт са стручњацима Српске Академије
наука и уметности на прикупљању и систематизацији
дела уметности откривених у истраживањима протекле
деценије. Нарочито се занимао за открића у Виминацијуму крај Костолца и неколико других мањих по
величини али не и по значају ископина. Пројекат је
спонзорисан и од удружења Национална географија.
Исте вечери, након дужег размишљања одговорила је жељом да се придружи уколико њен ангажман
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буде могла да усклади са већ растућим пословним
обавезама описујући правац којим се креће.
Одговор је стигао веома брзо и садржао реченице
препуне искреног дивљења и радости због будуће
сарадње. Написао је „Одувек сам говорио својим студентима да историчар уметности мора савладати довољно вештина и стећи знања довољно да живот може
наставити у било којој области у којој је уметност
примењена. Желим да будете истраживачи, полиглоте,
аналитичари, цртачи, фотографи, сниматељи, пустолови, библиотекари и презентери својих активности.
Овај век не трпи не знање. Ово је век способних зналаца чији је основни задатак непрестано учење и
напредовање. Наравно на том путу ни случајно не
смете заборавити да уживате и радите на путу ка
срећи. Једино срећан човек може уживати у раду и
давати сјајне резултате.“ Још увек се сећала речи свог
професора чак и става док их је изговарао. Био је
харизматичан и веома успешан. Иако је близу заслужене пензије није одустајао од савладавања нових
технологија.
Писмо је и садржало контакт телефон неколико
археолога из института Сану и библиотекара који ће јој
помоћи у прикупљању историјске грађе.
Сутрадан се најавила телефоном и отишла у
познато здање у Улици кнеза Михаила. Дочекао је
стари господин хвалећи рад њеног професора и нудећи
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чај. Прихватила је са задовољством и уживала у
разговору. Дао јој је неколико смерница, двд са
прикупљеном грађом и упутио код колеге у
археолошки институт. Замолио је и да га извештава о
напретку и евентуалним проблемима како би помогао
уколико се укаже потреба.
До института стигла је лаганом шетњом. Налазио се у доњем граду крај доњоградског булевара.
Деловао је заборављено па и неважно собзиром да се
налазио у једној од капија зидина. Пријатно је изненадила љубазност а касније и образовање ових људи.
Били су врсни зналци који су се у причи лагано шетали
кроз столећа позивајући се на локалитете и бројеве
артефаката. Њихови описи пленили су јој ум и душу
потврђујући правилност избора факултета.
Понудили су је ракијом коју је једва након
објашњења прихватила.
-Колегинице ово је „Стара песма“, бела ракија
умерене јачине. Уколико се конзумира у малим
количинама помаже крвотоку и уму, убрзавајући циркулацију и будећи чула. Знате, уколико је жуте боје
сличнија је брендију.
-Хвала Вам на лекцији. Арома је пријатна.
Очекивала сам да је доста јача.
-Зато сам Вас и молио да је пробате. Него да
пређемо на посао. Вас је послао мој шеф из Академије.
Ми смо ангажовани на неколико пројеката
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истовремено и помагаћемо спорадично а Вама ћемо
препустити Боривоја. Знате он је наш виши научни
сарадник, упућен је у потпуности и помоћиће. Тренутно је на локацији а враћа се почетком следеће недеље. Оставите број телефона и он ће Вас контактирати.
Предлажем и да се причувате.
-Чега?
-Он је веома згодан, образован и млад а Ви веома лепи!
-Надам се да се шалите?
-Наравно, морамо одржати дух!
Вратила се препуна утиска и ароме старе ракије која се
и сувише дуго задржала у устима. Припремила је поврће, ручала и препустила се новим креацијама.
Професору је исте вечери послала писмо са извештајем
о успостављеним контактима и добијеном материјалу
који ће прегледати наредних дана.
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XXII
Понедељак је почео најпре телефонским позивом а затим и састанком са младим доктором Боривојем. Изговорио је неколико љубазних реченица и
прешао на изношење чињеница које су је интересовале.
Слушала га је пажљиво повремено бележећи запажања у нотес. Неколико пута је ухватила његов
поглед у дубину њених очију и лагани осмех који није
силазио са лица.
Корисно су потрошили неколико сати завршавајући пописом грађе коју ће морати да потраже у библиотеци академије и договором да уколико наиђе на
било какву препреку помогне.
Неколико следећих дана провела је у веома
богатој библиотеци препуној научних радова. Попис
јој је веома много помогао градећи мапу препуну
цртежа, фотографија и запажања. Сублимирала је те
прве резултате и послала професору. Стиже мејл
препун похвала неколико нових смерница и дознака у
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валути за потрошемо време и постигнуте резултате.
Назвао је Боривоје.
-Надам се да се нисте изгубили међу полицама библиотеке?
-Хвала Вам на бризи. Још увек се крећем сигурном
путањом.
-Имам неколико нових информација па уколико желите и можете волео бих да Вас видим?
-Наравно. Када и где?
-Предлажем да поподне попијемо кафу у Мадери.
Надам се да Вам одговара у 5.
-Доћи ћу.
Ушла је у Мадеру. Дочекала је хостеса и одвела до стола за којим је седео Боривоје. Устао је и поздравио уз
осмех љубазно придржавши столицу.
-Две кафе и два природна сока молим Вас.- Изговорио
је конобару који се нечујно појавио.
-Драго ми је да Вас поново видим. Припремио сам
неколико докумената и још један попис грађе.
-Хвала Вам! Ви се баш трудите.
-Наравно, колеге смо а Ви сте ми веома симпатични.
-Зар мислите да је пристојно приликом другог сусрета
и то пословног изговарати такве речи?
-Мислим да јесте нарочито уколико говорим из срца.
-Па Ви ме не познајете уопште?
-Познајем Ваш оптимизам, енергију а видео сам и
креације које описују Вашу љубав ка лепоти.
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Све време посматрао је њене очи које су
одсијавале расуте сунчеве зраке. На тренутке му се
чинило да пламте. Посматрао је и њене пуне усне,
нежну баршунасту кожу и предивну косу која је прекривала чело. Посматрала је и она њега анализирајући
држање, говор и мирноћу руку која је одавала
стабилност. Време су провели у срдачном разговору
препуном смеха. Прихватила је да је отпрати до стана.
Био је пажљив и уљудан. Поздравио је на растанку уз
жељу да се поново сретну. И она је изрази и уђе. По
први пут од када је овде провела је квалитено време у
мушком друштву осећајући нешто чудно, необично и
једва препознатљиво у свом телу.
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ХХIII
Марљиво је радила сад већ на два фронта често
застајући од умора. Кроз главу јој се врзмала мисао да
покуша да пронађе помоћ. Уколико се професор сложи
могла би дапонуди ангажман неком од колега или
Боривоју? Иако је деловао веома чисто и фино видело
се да зарађује веома мало. Мушкарци понекад веома
вешто скривају свој материјални статус. Мире се са
реалношћу времена у коме живе и приносећи жртву
смањивањем својих потреба.
Написала је писмо и послала свом професору
објашњавајући жељу да настави рад на истраживачком
пројекту и потребу да због познавања ситуације и
институција предложи агажман колеги који је на београдском филозофском факултету одбранио дисертацију
из области археологије. Дисертација је обухватала у
нешто ширем захвату и тражене елементе овог пројекта па уколико пристане дао би несумњиво велик
допринос. Наравно, предложила је да се и накнада
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њен рад пропорционално умањи. У прилогу писма
послала је и линк за преузимање дисертације и неколико стручних радова. На жалост објављених само у
скромној домаћој стручној литератури уз напомену да
је овде археологија народски речено „последња рупа на
свирали“ и несумљиво последица глупости. Пренела је
и мисао једног великог песника који је глупост назвао
„подмуклом болешћу која много више штете чини
околини него пацијенту“.
Одговор је стигао веома брзо. Садржао је
захвалност због излива смеха изазваног досеткама
народне мудр-ости и мислима песника уз опаску да та
болест помало хара и новим светом претећи да
поприми епидемијске размере. Слагао се са Сариним
предлогом и у прилогу послао драфт уговора који ће
понудити Боривоју. Уговор је садржао прецизан план,
задатке и очекивану динамику као и износ који је био
скромнији од Сариног. Њој је написао да ће бити
координатор и да ће се месечне дознаке смањити за
половину, што јој је у потпуности одговарало. Биће у
обавези да координира и једног македонског сарадника
пратећи његов рад и синхронизујући са Боривојевим.
Боривоја је назвала исте вечери и договорила
састанак. Предложила је да се виде у кафеу Хотела Бал
-кан. Ентеријер био топао а атмосфера довољно тиха
за пословни разговор. Дошао је у заказано време
носећи мали букет ириса. Мирис се ширио читавом
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салом. Положила га је на сто уживајући у лепоти
цветова и текстури нежних листова.
-Позвала сам Вас на пословни а не љубавни састанак.
-Ово је само мали знак пажње.
-Молим Вас да убудуће не показаујете пажњу на овај
начин. Звала сам Вас да Вам понудим учешће на
пројекту који сам ја до јуче радила. Од данас ћу координирати уз мањи ангажман. Истраживање је потпуно
у складу са Вашим досадашњим истраживањима које
сте брилијантно обавили судећи по оценама Ваше тезе
и радова. Погледајте уговор! Уколико се слажете са
њим, потпишите. У њему стоји износ накнаде, план,
циљеви и динамика.
Прекинуо их је конобар.
-Изволите?
-Два француска коњака и минералну негазирану воду
молим Вас.
Убрзо се појавио са коњаком а она је посматрала Боривоја који је проучавао уговор. Повремено је увијао
усне а понекад подизао обрву чудећи се ваљда западној
прецизности. Завршио је читање, извадио налив перо и
потписао оба примерка испуњавајући колоне са својим
контакт подацима.
-Па да наздравимо?
-Наравно. Хвала Вам и у Ваше здравље!
-Живели!
-Драга Саро, нисте ни свесни колико сте ми помогли?
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-Свесна сам да сам помогла да се ангажује стручан
истраживач и то ми је велико задовољство. Примећујем детаље Ваше доброте и желим да је усмерите у
правом смеру. Молим Вас да ми сваког четвртка до
12.00 шаљете извештаје о раду и систематизоване
материјале како бих могла да благовремено одрадим
свој део посла. Мејлом ћу Вам послати контакт
македонског колеге и теме које ћете заједно истраживати. Хвала Вам на ефикасном договору. Сад морам да кренем,
-Да ли дозвољавате да Вас испратим?
-Не. Имам још неколико обавеза па Вас молим да ме
извинете. Довиђења!
-Довиђења Саро!
Изашла је из хотела са букетом нежних ириса
корачајући кроз подземни пролаз ка Безистану. Застала
је крај скулптуре посматрајући како се купа обасјана
плавим светлом. Пут је наставила лаганим кораком
крај некадашњег Музеја револуције, Косовском
улицом скрећући у Таковску а затим низ једно од
београдских брда право до стана.
Кроз мисли јој се врзмала слика Боривојевог
збуњеног лица повијајући јој лукаво крајичак усана.
Била је уверена да поготову сад када је одлучила да се
скраси мора бити много опрезнија приликом емотивних контаката. Желела је да мушкарца упозна и
анализира до крајњих детаља карактера спречавајући
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судбоносна изненађења. Била је свесна времена које је
потврђивала народна изрека: да је за упознавање
нечијег карактера, потребно потрошити неколико
килограма соли уз понеку пловидбу по олујном времену какве живот понекад доноси.
Ириси су завршили у кристалној вази. Кети их је
најпре обилазила а затим мирисала. У неколико
наврата је кинула и грицнула листиће букета.
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XXIV
Рад се одвијао према плану на задовољство свих
учесника. Координација је била занимљива и пружала
низ сазнања које су шириле њене видике. Понекад се
смешкала чињеници да би овакву грађу платила да
чита а живот је потпуно обрнуо. Настављала је са својим креативним послом на јесењој колекцији. Све више
времена је посвећивала детаљима којима су италијани
били одушевљени. Сећала се речи професора пословања:
-Задовољство клијента је Ваш основни приоритет!
-Пошујте Паретов принцип и на време одредите приоритете!
-Готовински и ток креативности све време морају бити
одрживи и избалансирани!
-Контролишите емоције да оне не би контролисале
Вас!
Постајала је сасвим свесна да су се на неприметан начин имплементирале у њена дела чинећи је успешном у
мери да привлачи срећне пословне околности. Било јој
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је драго због тога. Сетила се потребе за проширењем
знања и сталним повећањем мотивације. Посетила је
највећи сајт за продају књига након чијег прегледа је
изабрала неколико. Поручила је електронска издања
Брајана Трејсија, Роберта Киосакија и Зига Зиглара.
Прочитаће их на киндлу пред сан и наставити да учи.
Није одолела Шекспировим сонетима желећи да
поново размрда интелект тумачећи сваки стих. Рачун је
плат-ила електронски уз токен ауторизацију мислећи о
начину на који ће кроз десетак година трошити новац.
Можда мислима? Ко зна?
Вече је провела испред екрана посматрајући
„Руску кућу“, стари филм. Описивао је љубав
шездесетогодишњег писца чије незграпно тело је
подсећало на распремљен кревет и заносне, витке
Мишел Фајфер. Њихов однос је у доба руске перестројке. Био је препун емоција. изазивајући друго
гледање емоције гледаоца уводи дубоко у илузију
филмске уметности. Нарочито је волела завршну сцену
дочека у лисабонској луци и загрљаја чија је топлина
зрачила из екрана. Коначно је смогла снаге да
искористи телевизор великог екрана страхујући да ће
јој непрестано красти време.
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XXV
Спарно пролеће улазило је у лето. Посетила је
неколико пута Сланкамен дивећи се воћу које рађа и
сазрева осунчано златним зрацима. Посетила је базен у
хотелу Термал у Врднику и пливала у топлој води која
је пријала телу и тену чинећи кожу још нежнијом.
Зачудила је запуштеност ентеријера и огромна посета
пензионера из околине.
Ручала је на Змајевцу, једном од врхова Фрушке
горе са које је поглед протезао до Руме и њених
акумулационих језера. Уживала је у зрелим трешњама,
младом сиру и чистој изворској води. Прошетала је по
шуми чудећи се бројности инсеката и биљака које су
изникле. Убрала је неколико цветова и трава везујући
букет гумицом за косу и пар струкова кантариона које
ће, сећајући се бакиног рецепта, потопити у уље и
оставити у осунчани део кухињског прозора правећи
еликсир који је вековима лечио овај народ. Сјајан је
и осушен у чају и веома лековит. Користи се у коз106
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метици нарочито за тело а потпуно је бесплатан.
Вратила се преко Ирига уз задржавање у
Манастиру Хопово, у Цркви и крај језерцета по коме
су пливале патке. Купила је тамјан и неколико
књижица. На једној названој по Оцу Тадеју стајао је
наслов : „Какве су ти мисли, такав ти је живот“ чија је
истинитост дубоко потврђивала потребу ка оптимизму
и сагледавању лепоте. Била је поносна на свој народ,
нарочито на појединце што су своје животе посветили
молитви, очувању есенцијалне културе и идентитета
издвајајући нас као народ и нудећи пут ка духовном
миру на низ вековима доказаних начина. Пожелела је
да наредних недеља обиђе остале Манастире Свете Фр
-ушке горе и да утиске праћене фотографијама постави
на свој фејсбук профил како би својим пријатељима
проширила скромна сазнања о историји, духовности и
лепоти ове земље.
Купила је чувени иришки сир чији је благ укус
млека и трава подсећао је на Италију будећи жељу да
приликом следеће посете обиђе економски сиромашни
југ чији су укуси чувени у читавом свету.
Била је задовољна проведеним даном осећајући да
јој Кети недостаје. Дочекала је радосно увијајући се
око ногу испуштајући умилно мјаукање. Сипала јој је
нову храну Кети се одлучила да преде у њеном крилу
доказујући по ко зна који пут да се и оне хране
љубављу и пажњом.
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XXVI
Координација истраживачког пројекта односила
је време а доносила задовољство. Прикупљену грађу је
систематизовала у директоријумима компјутера повезујући их линковима са мапом облика степеница те
означавала на симболично векове и декаде. Сваки
степеник је био друге боје садржавајући поред
нумеричких ознака и мали асоцијативни цртеж који се
на чудесан начин читаоцу урезивао у меморију чинећи
каснију претрагу бржом и продуктивнијом.
Написала је пропратни текст који је истицао
важн-ост информација и артефаката делећи их у
неколико категорија. Неке су биле од изузетног значаја
а пој-едине већ виђене на околним локалитетима.
Наводила је закључке појединих студија и стручних
радова са пописом коришћене литературе, грађе и
припадајућим изворним ознакама.
Одговор од професора је стигао брзо поново
садржавајући похвале и неколико реченица које су
одражавале дивљење због „степеница“ које су њему
и осталим члановима тима знатно олакшале посао. На108
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писао је молбу да поново размисли о већем ангажовању обзиром да ће ово истраживање трајати неколико
година.
Било јој је драго због похвала. Прихватила их је
свесна да квалитет њеног рада мора одржавати и
побољшавати. Још једна тековина новог света која је
просто терала на непрестано усавршавање и доказивање себе. То је природан и најисправнији пут.
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XXVII
У електронском сандучету свог рачунара затекла је Боривојево писмо. Садржало је позив за шетњу
по Земуну и ручак на тајном месту уз напомену да је
намера пријатељска а циљ задовољство.
Позив је прихватила и појавила се у удобној
одећи на заказном месту. Чекао је са осмехом на лицу
и повео у лагану шетњу објашњавајући историју Земуна. Задржали су се крај католичке Цркве на ново изграђеном тргу и одшетали до Николајевске Цркве дивећи
се обновљеној фасади фрескама. Попели су се старим
делимично ураслим у траву степеницама од опеке до
платоа на коме се налазила миленијумска кула.
Изненадила је прича да су прве насеобине настале баш
на том брду и делу на коме се данас налази гробље још
у доба неолита. Ову културу заменила је беденска а
затим вучедолска чији налази је смештају у 2000.
годину п.н.е. а потврђују артефакти ископани у на
локалитетима једне од улица недалеко од куле.
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Слушала је дивне приче о Јанку Хуњадију, лагумима и енергији чувеног фотографа који је сопственим средствима и трудом од руиниране стогодишње
грађевине направио галерију и видиковац. Излаже
фотографије врхунских уметника и омоућава предиван
поглед на град одржавајући безпрекорну чистоћу и
атмосферу. Спустили су се старом калдрмом до кеја и
ушли у малени бродић имена „Три точка“. Капетан бродића је одвезао уже и запловио ка другој обали секући
таласе изазване баржом која је малочас прошла.
Пристали су након неколико минута пријатне
пловидбе на дрвени плутајући док и изашли. Боривоје
је ишао испред ње улазећи у шумицу. Пратила га је у
стопу ходајући по земљаној неравној обали и застала
изненађена призором. Шумица је скривала неколико
удобних столова пуних веселих људи. На столовима
били су прострти старински карирани, црвено бели
столњаци препуни тањира, чаша и котлића из којих је
испаравала мирисна чорба.
-Добро дошли!-Изговорила је дама средњих година.
-Хвала Вам.
-Оставила сам Вам сто са погледом. Сместите се.
Боривоје је каваљерски придржао столицу Сари а
затим сео на супротну страну.
-Чиме можемо да Вас послужимо?
-Шта нудите?-Изговори Сара.
-Шта год пожелите.
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-Ја бих чашу вина и минералне негазиране воде.
-Донесите нам бутиљку розеа.- Изговори Боривоје.
-Желите ли нешто за ручак?
-Предлажем смуђа са роштиља. Предиван је.
-Слажем се. Молила бих Вас и за српску салату.
-Наравно, идем по пиће.
Седели су и гледали кроз обешене дрвене шинске
точкове у Кулу коју је сунце обасјавало својим златним
зрацима. Поглед је био фантастичан, Сари и многим
београђанима потпуно непознат.
-Нисам ни предпоставила да је могуће удобно седети
на овој обали и посматрати Земун.
-Многи Земунци још увек нису посматрали свој град са
ове обале. Ово је заправо место само за пријатеље и
авантуристе. Сврати и понеки викендаш из околних
сојеница. Понекад гостују и тамбураши а не би ме изненадило и да затекнем свадбени ручак.
-Заиста импресивно место.
-Риба је увек свежа. Набављају је од рибара и узимају
директно из чамца и чуварке. Госпођа је мађарица и
веома лепо припрема рибље специјалитете. Изненадићеш се укусом салате. Парадајз је сорте волујевско
срце. Изразито је сладак и нежан а краставац мирише
попут лубенице. И лук је љуткаст скоро попут паприке
којом је богато посипају. Користе маслиново уље и
неке травчице које салати дају краљевску арому.
-Заиста нисам очекивала да ћемо овде имати праву
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гозбу.-Желим да упознаш нека тајна места овог града
на којима је могуће пријатно провести време и уживати
у свим чулима.
-Конобарица донесе вино, послужи га и нестаде
праћена симпатичним белим кучетом које јој се
врзмало око ногу. Вратила се након минута доневши
мале комаде црног хлеба намазане рибљом паштетом и
посуте сецканим поврћем.
-Ово је за мезе. Изволите!
-Хвала Вам!
Сара је најпре помирисала комадић хлеба а затим пробала . Похвалила је укус и једноставно лепу декорацију. Наздравила је са Боривојем уживајући у благом
киселкастом укусу розеа. Боривоје је причао о историји Земуна позивајући се на скоро обављена истраживања. Слушала га је уживајући у малим залогајима.
Лице јој је попримили румену боју откривајући задовољство.
Стигао је и овал са печеним смуђем гарн-иран
поврћем. Боривоје је вешто ножем и виљушком истранжирао служећи Сари најлепше комаде. Прихватила
је са захвалношћу уживајући у благом укусу.
Изненадио је гарнирунг. Обично су служили барени
кромпир са блитвом а овде гриловано поврће чији је
укус просто експлодирао у устима. Невероватна разлика у односу на канадско које има много блажи укус и
чудну текстуру.
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-Надам се да ти прија?
-Заиста нисам скоро јела овако укусну храну. Чак је и
вино веома пријатно.
Зачула се музика. Један од веселијих гостију засвирао
је гитару. Чула се мелодија једне од старих песема:
„Има једн кућерак у Срему.......“. Након ње уследило
још неколико песама посвећених Дунаву а затим и
рецитал упућен својој пратиљи.
-Одавно нисам чула да неко на јавном месту изјављује
љубав рецитујући.
-Имаш прилику да то овде и видиш.
Рецитал је изазвао пољубац и весеље које се лагано
преливало на остале госте. Конбарица је донеа још
једну бутељку уз напомену да кућа части. Невољно су
прихватили настављајући да посматрају земунску
обалу слушајући живу музику. Сунце је лагано залазило за кулу па Сара предложи да крену. Боривоје је
платио и кренуо поред Саре до бродића. Капетан је
запловио по мирној води. Посматрали су јато галебова
које их је надлетало љуљајући се у бродићу а он је
лагано пловио. Пристали су и изашли на обалу.
-Надам се да дозвољаваш да те отпратим до кола?
-Наравно. Паркирала сам близу, ту крај Капетаније.
Ходали су лагано и растали се срдачно без сувишних
речи. Одвезла се крстарећи земунским улицама. У
устима је још осећала укус дивног поврћа помешаног
са лаганим вином. Била је срећна што је пронашла му114
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шкарца који је образован и културан. Свидела јој се
његова послушност, нарочито после предходног сусрета.
Вратила се топлом и све више свом, дому
препуном успомена и енергије. Била је срећна, задовољна и здрава, а нормалном човеку не треба више.
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XXVIII
Македонски сарадник на пројекту послао је
нови материјал. У прилогу је стајао текст за који је напоменуо да нема везе са истраживањем а да га прослеђује јер је одушевљен његовим садржајем. Пронађен је у Цркви Светог Павла у Балтимору 1692. године и љубоморно чуван до скоро. Одштампала је текст
и села у удобну фотељу прочитавши:
„ Тежи да будеш срећан! Иди смирено кроз буку и
ужурбаност и сети се мира који можеш наћи у тишини.
Колико је могуће, буди у добрим односима са свим
људима. Говори своју истину смирено и јасно и слушај
друге људе, чак и глупе и неуке, и они имају своју
причу. Избегавај бучне и насилне особе, оне су терет
духу. Ако упоредиш себе са другима, можеш постати
огорчен или поносан јер ће увек бити већих и мањих
од тебе. Радуј се својим достигнућима и плановима.
Одржи занос за свој лични позив, ма колико он
скроман био, то је право благо у променљивим
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временима. Буди опрезан у својим пословима, јер је
свет пун превара, али нека те не омета да уочаваш
врлине око себе. Многи људи теже за високим идеалима и свуда је живот пун хероизма. Буди оно што
јеси. Буди свој! Поготово немој глумити љубав. И
немој бити подругљив према љубави, јер упркос
огорчености и разочарењима, љубав је вечна. Спокојно
прими искуство година, складно напуштајући ствари
из младости. Али немој сам себе жалостити измишљотинама. Многа страховања настају од умора и
исцрпљености. Осим одржавања здраве стеге буди благ
према себи. Ти си дете свемира, ништа мање него што
су дрвеће и звезде. Имаш право бити овде. И било ти
то јасно или не, нема сумње да се свемир развија како
треба. Дакле буди у миру с Богом, ма како га замишљаш, и без обзира какав ти је посао и чему тежиш у
бучном комешању живота, задржи мир у својој души.
Поред све прљавштине и јадиковања и порушених
снова, ово је ипак диван свет. Тежи да будеш срећан!“
Текст је пажљиво прочитала одушевљавајући се
старим мислима које су потпуно примерене савременом свету. На заглављу је написала „Тежи да будеш
срећан“, крупним писаним ћириличним словима, налив
пером. Мислила је о истинитости реченица замишљајући нови бестселер који ће заснован на овом тексту
сигурну ускоро бити написан попут многих који
деценијама заузимају прва места на светским топ лист117
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ама популарне психологије.
Свом сараднику се захвалила уз молбу да и
убудуће шаље сличне прилоге уколико их има. Текст је
проследила неколицини пријатеља расутутих широм
ове стално вртуће земљине кугле надајући се да ће
након читања бити задовољни као и она?
Била је срећна и свесна да себе непрестано
подсећа на потребу за њом.
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XXIX
Боривоју се за дивно поподне одужила изл-етом.
Повела га је у Аранђеловац и Буковичку бању. Напорном шетњом кроз предивну шуму испели су се на
Букуљу и задржали у етно ресторану на ручку. Уживали су у мирисима и микро клими која пријатнијом од
оне у подножију. Посматрала је Боривоја детаљно
проучавајући његово држање, стил и уредност. Био је
пун прича о историји које су лагано изирале из
његових уста. Пленио је пажњом осећајући тренутке у
којима треба да престане са причом и оне које су је
просто мамиле. Уочавао их је попут професионалца
пратећи ритам Сариног расположења. Ручали су салату
и пилетину заливајући залогаје минералном водом и
осмесима.
На повратку, обишли су варошицу како је Боривоје
називао Аранђеловац. Изненадио их је нови хотел и
уређеност парка а потпуно разочарала запуштеност
остатка града.
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На повратку застали су крај малог ресторана
који је висио над дубоким усеком између брда. Једно је
делило остатак шумадије од Лазаревца. Сели су на
терасу уживајући у погледу и кафи која је пријала чак
и на врелини поподнева. Тераса је била испуњена
огромним саксијама у којима је расло егзотично биље
медите-ранског поднебља опијајући мирисом својих
цветова. Конобар их је понудио домаћим воћним
колачима које су у сласт појели све чешће и дубље
посматрајући једно друго.
У мислима је сабирала утиске о Боривоју
покушавајући да контролише своје симпатије и да
пронађе доказе за његову духовну стаменост и личност
које су потреба свакој озбиљној девојци која жели да
заснује породицу.
Последњих месеци често машта о њој замишљајући кућу пуну раздрагане деце која одише
љубављу и пажњом. Можда јој игра хормона подстиче
матерински инстинкт а можда је и последица недостатка нежности за који многи тврде да је заправо
основна физиолошка потреба људског бића.
Боривоје је све време седео достојанствено.
Говорио је и даље у ритму који је Сари био пријатан
потуно скривајући осећања. Можда је претерала са
упозорењем? Можда јој се не допада? Можда је боље
овако? Сигурна сам да јесте. Биће прилика и прилика
поготову сад када свакодневно комуницирају.
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Одвезла га је до стана одбивши срдачан поз-ив
да уђе. Вратила се свом дому и Кети са мислима иако
конфузне, и даље чиниле да буде срећна. Топло
туширање је миловало њену кожу припремајући је за
сан. Ноћ је донела одмор и нове слике у њеним
сновима испуњавајући душу надом у боље и лепше сутра.
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XXX
Пословне обавезе гомилале су се на оба фронта. Италијански кластер тражио је све више модела а
професор дубљу сублимацију прикупљених података
најављујући обавезу публиковања у једном од престижних стручних часописа. Скоро је престала да излази
осим у набавку и кратке шетње. Иако је лето било у
пуном замаху одмарала се свирајући клавир и играјући
се са раздраганом Кети. Уживала је у плодовима
природе радујући се сочном воћу од кога је правила
храну за очи аранжирајући га на предивне сребрне
тањире наслеђене заоставштином. Летње крушке лубеничарке, мирисне илињаче, брескве, нектарине и први
гроздови са понеком смоквом из београдских башти.
Лети је обилазила сваки нови аранжман радознало
испитујући јестивост. Понекад је била несташна и
бучна за разлику од већег дела времена у коме је била
права умиљата љубимица.
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Након неколико месеци познанства и рада позвала је
Боривоја да донесе нове материјале лично. Дошао је са
великим букетом дивљих љиљана који су мирисом
освајали стан. Сместила га је на фотељу до своје
послуживши домаћи ледени чај.
-Ви сте све вреднији и полетнији. Количина грађе коју
сте донели превазилази сва моја очекивања.
-Трудим се да оправдам указано поверење и новац који
зарађујем.
-Драго ми је да сте прихватили једини познат начин
пословања наших послодаваца. Знате они уче да
никада не буду задовољни постигнутим резултатима.
Потпуна разлика у односу на исток а и Балкан.
-Веома Вам је лепо у овом дивном стану.
-Јесте. Сав намештај стар је бар неколико деценија. Ја
сам унела неколико детаља и клавир.
-Нисам знао да свирате?
-Много тога не знате о мени. - Села је и засвирала лагану Моцартову мелодију. Слушао је пажљиво посматрајући Кети која је испитивачки кружила око њега.
-Надам се да Вам се допада?
-Наравно! Свирали сте осећајно баш како Моцартова
композиција треба да звучи. Одушевљен сам.
-Драго ми је.
-Надам се да ћу поново имати прилике да Вас слушам?
-Видећемо?
-Не бих желео да Вас повредим као предходни пут али
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морам поново да Вам кажем да сте ми веома симпатични.
-Овог пута нећу коментарисати али Вас молим да симпатије препустите критици времена. И коначно. Пређимо на ти.
-Разумем.
-Молим те ово није наређење већ уобичајен однос
сарадника који постају пријатељи.
-Слажем се.
-Видим да те Кети полако прихвата. Она има неколико
чула више од нас и веома брзо осећа присуство
негативних мисли.
-Хвала на комплименту.
-Захвали се себи а не њој.
-Предлажем да ми помогнеш у систематизацији нових
података. Ја сам направила нову мапу и скицирала
упутства за повезивање временских и осталих
одредница са фотографијама и записима. Све се налази на овом цд-у па те молим да поступиш по
упутсвима како би били ефикаснији. Имам и неколико
записаних сугестија за артефакте које је потребно
поново фотографисати уз коришћење размерника и тон
карте у кадру. Уколико желиш могу ангажовати професионалног фотографа.
-Урадићу као што желиш. Мислим да ћу моћи сам да
снимим квалитетне фотографије. Поседујем размерник
и тон карту, квалитетан апарат и расвету а имам и поп124
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рилично искуства.
-Драго ми је. Значи молим те покушај да у наредне две
недеље снимиш потребно како би благовремено публиковали материјал. Надам се да ће професор доћи у
посету крајем октобра. Учествоваће на симпозијуму у
Атини па бих волела да га импресионирамо нашим
малим истраживачким тимом. Већ сам му послала позив па се надам да ће прихватити.
-Биће ми заиста драго да га упознам. О њему сам читао
и слушао сјајне похвале.
-Веома је стручан, упоран и неуморан. Бескрајно је
нормалан као и његова породица коју сам имала прилике да упознам. Од њега сам много научила о раном
Хришћанству и уметности уопште. Постао ми је идол у
струци и животу. Већ тридесет пет година је ожењен и
заљубљен како стално понавља у своју Мери.
-Предивно. Подсећа ме на моје покојне родитеље. И
они су провели срећних тридесет година брака. Мајка
је умрла недуго након оца. Од туге. Ја још увек нисам у
стању да се помирим.
-Мораћеш пре или касније.
-Прошле године сам продао породични стан и купио
нови само да бих склонио из погледа детаље које су ме
асоцирали на њих изазивајући тугу.
-Све је оправдано уколико је у интересу здравља и среће.
-Драго ми је да ме разумеш. Читава даљна фамилија
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не схвата мој поступак. али кога брига?
-Твој живот је само твоје дело па га креирај како
желиш.
-Хвала ти!
-Молим. Пријатељи служе и да саопштавају истину у
лице. Ма каква била.
-Да ли пријатељи бар понекад могу да постану и нешто
више?
-Наравно да могу уколико се упознају, разумеју и
пожеле. А за то је драги мој поред жеље потребно и
време.
-Хвала ти на дивном одговору.
-Молим и такође хвала на искрености. Знаш ли да
женска бића искреност заиста посматрају као
најузвишенију врлину? Научило их је време у коме се
мушки свет трудио служећи се разним полу истинама
да их задобије. Препуна је историја а и уметност
таквих доказа.
-Наравно. И сам се грозим понекад од таквих сазнања.
Мораћу да кренем.
-Хвала ти на посети, труду, разумевању и букету.
Заиста обожавам љиљане.
- И ја. Надам се да ћемо се ускоро поново видети?
-И ја. Боривоје је отишао остављајући Сару да нова
сазнања протка у своју свест. Све више се надала да је
Боривоје особа достојна њених осећања и нада. Време
ће сигурно показати.
126

Сара

XXXI
Наредне недеље посетили су заједно локалитет
Винча. Дивили су се винчанској култури и артефактима изложеним у скромној поставци. Кустос је био
диван и речит увесељавајући их оргиналним анегдотама. Посету су окончали шетњом крај Дунава и
касним ручком у лепом ресторану на обали. Уживали
су у укусним речним плодовима све дубље посматрајући једно друго. Након вечере шетали су поново
неуређеним делом обале. Боривоје је џентлменски
корачао испред и застајкујући са пруженом руком на
местима која су била уска и ризична. Прихватала је
руку захвално и у тренутку несвесна било чега другог
осетила нежан загрљај и пољубац који је просто лепио
њене усне. Уживала је читавим телом осећајући
струјање и његову руку у коси. Нису се обазирали око
себе знајући да су овакви тренуци јединствени и
непоновљиви.
Вратили су се без речи до кола и сели у Боривојев
аутомобил марке Југо. Још увек није могла да се начуди да овакви аутомобили возе иако делују потпуно не127
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сигурно и лоше. Били су срећни и спокојни не желећи
да једно другом покваре утисак. Растали су се испред Сариног стана без задржавања и пољупца. Помиловала га је погледом и нестала.
Отишао је и Боривоје вративши се мејлом у коме је захваљивао на најлепшем дану у досадашњем
животу. Писмо је садржало низ комплимената и изјаву
љубави.
Одговорила је љубазно и назначила „полако“.
Заиста је била срећна. За део те среће био је заслужан и
он због своје пажње и нежности. Била је поносна на
себе због чињенице да јој је искрена љубав и разумевање потребнија од самог љубавног чина који је
понекад успевао да задовољи тело а не и душу.
Осећала је јединство тела и душе и потребу да живи у
складу са њим.
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XXXII
Наредне недеље биле су испуњене радом и новим
креацијама, Дружење са Боривојем је прелазило лагано
у забављање уз понеки сочан пољубац и додир. Представила га је Весни и њеном супругу који су били
одушевљени његовом културом и тактом. Попут студената слушали су занимљива излагања о археологији и
музици за коју се испоставило да му је скоро опсесија.
Познавао је класичну, рок и џез музику на нивоу
достојном критичара. Нарочито им је била интересантна прича у којој је описивао оркестарску музику
положаје појединих инструмената и начин рада
диригента. Пожелели су да поново са новим сазнањима
одслушају концерт опчињени детаљима на које до сада
нису обраћали пажњу. Наводио је примере бечких,
новогодишњих концерата упућујући их у детаље којих
су се сећали.
-Хвала ти што си нам открио нови хоризонт.
-Хвала Вама што сте ме слушали.
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-О колико љубазности! Па ви сте заиста дивно друштво.
-Јесмо Саро. Желела бих да Вас позовем на излет следећег викенда.
-На жалост обоје имамо обавеза. Мораћемо да прионемо на посао око презентовања пројекта и
прескочимо бар неколико недеља. Послодавци не трпе
кашњење. Ми нисмо могли да испланирамо да ће
оволика количина материјала да се скупи.
-Ви онда јавите када Вам обавезе дозволе.
-Наравно да хоћемо. Владо ми ћемо идућих дана
морати да снимамо нове моделе јесење колекције.
Имаш ли идеју где?
-Наравно. Топчидерски парк. Има предивног дрвећа
које се већ само боји јесењим бојама, неколико језерца,
мостић а ту је и стари фијакер. Мислим да ћемо направити дивне снимке.
-Е па тад можемо да понесемо и корпицу за пикник па
уз сир, воће и вино .
-Видиш да постоји начин иако није викенд да уживамо
у друштву и природи.
-Сјајно! Шта ти мислиш Боривоје?
-Слажем се наравно. И сама знаш да обожавам сваки
тренутак поред тебе.
-Да ли је то изјава љубави драга Саро?
-Једна од многих!
-Драго нам је заиста!
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XXXIII
Колекција је била спремна за фотографисање као и
Сара. Запаковала је и уз помоћ Боривоја најпре
убацила у мали француски ауто а одвезла у Топчидер.
Фотограф и Весна стигли су нешто раније. Поставили
су неопходну опрему и чудну платнену, велику кутују
са која је служила за пресвлачење модела. Обрадовали
су се доласку Саре и Боривоје и веселили Сарином
одушевљењу кутијом за пресвлачење.
-Одушевили сте ме! Мислила сам да ћу морати да се
пресвлачим у колима? Ово је заиста фантастично.
Пресвлачила се и фотографисала мењајући положаје прелепог тела. Фотограф је ангажовао Весну и
Боривоја који су придржавали зилберице боје злата
које су откривале сенке тела чинећи модел равномерно
осветљеним. Неколико пута мењали су локацију
постављајући Сару на острвце крај мостића, мостић,
крај жалосне врбе и испред разног жбуња и дрвећа
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чије разнобојно лишће топлих боја је давало додатни
природни утисак.
Стигао је и шеширџија који је донео неколико
нових креација са старог калупа уживајући заједно са
њима. Весна је поједине шешире украшавала разнобојним лишћем уз осмех читаве групе случајних посматрача.
Фотографисање су завршили весели. Сместили
су се крај поточића и разастртог ћебета препуног воћа,
сира и вина. Уживали су и весело цвркутали попут пти
-ца у оближњим крошњама.
Веселом друштву придружиле су се две непознате особе. Женска, веома витка у руци је носила виолу
а мушка елегантно обучена прелепим букетом цвећа.
-Опростите, да ли сте Ви Сара Константиновић?
-Јесам изволите? - Изговорила је устајући.
Девојка је засвирала виолу а мушкарац изговорио
неколико стихова о љубави називајући је благом и
богатством. Помињао је неколико пута срећу и Сарино
име упоређујући са најсјајнијим звездама на небу. У
поздини се све време чула нежна мелодија чији су
таласи полазили дубоко из срца виолисткиње преко
нежних руку, гудала одбијајући се о гласњачу па
излазећи испод њеног лица право до срца слушалаца.
Боривоје је устао и изговорио:
-Саро! Желим да те пред овим људима на овај начин
запросим. Изјављујем ти љубав којом се поносим.
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Мушкарац је принео букет а Боривоје клекнувши отворио малену кутију. Засијао је прстен кога су украшавали прелепи рубини поређани у облику цвета. Сара
је збуњено стајала. Лице јој је попримило боју
кармина. Појавио јој се и осмех на лицу уз речи:
-Прихватам! А Вас драги пријатељи позивам да будете
сведоци пред Богом и људима.
Боривоје је нежно пољубио Сару а остали након
честитки наставише весеље до дубоко у ноћ.
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XXXIV
Одлучили су да се венчају већ наредне недеље.
Посетили су Сариног парохно свештеника који је
одушевљено прихватио да их уведе у свету тајну брака.
Било му је драго што поштују традицију и што ће
његова парохија добити још једну узорну породицу. Да
их је више били би смо много успешнији и срећнији.
Мислим да је породица једина одбрана од зала које животна искушења носе.
Сара се одлучила за венчаницу своје Баке. Била
је веома сложеног кроја од предивног материјала. Пристајала јој је савршено. Боривоје је купио прво
озбиљно одело чувеног енглеског произвођача у карловачком бутику и организовао свадбени ручак у
ресторану на београдској тврђави.
Свештеник их је венчао након недељне
литургије. Свету тајну венчања пратио је црквени хор
појући духовне песме. Сви су били весели и срећни
прослављајући до дубоко у ноћ.
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Боривоје се тихо уселио у стан. Кети га је прихватила
попут друга за игру. Живот је попримио сасвим другачији, дубљи смисао одишући хармонијом и радошћу.
Посао су наставили несмањеним ритмом
одушевљавајући све више . Приликом посете професор
је поред честитки изразио захвалност и жељу да
наставе сарадњу што су одушевљено прихватили.
Задржао се неколико дана шетајући са њима и
упознавајући се са историјом и уметношћу овог
предивног народа чија се једина несрећа огледала у
геостратешком положају и поносу који никада није
понудио на продају. За многе овдашње уметнике је чуо
али не и за лепоту њихових дела која су пленила на
први поглед.
Обилазак фрушкогорских манастира и дуги
разговори са монасима изазвали су на лицу осмех који
само духовно богатство може да пружи.
Испратили су га на симпозијум поклонивши неколико монографија и доста љубави што је захвално
прихватио уз речи:
-Дошао сам код својих сарадника а растајем се од
чланова своје породице. Хвала Вам на потврди да је
могуће доживотно спознавати лепоту људске душе
која просто извире из Вашег малобројног а богатог
народа!
Вратили су се у свој стан пословима и себи настављајући да живе достојно људима верних есенцијалним вредностима.
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