
7 — JaJeca TiNebitan

Da, istina je. Ja sam zvanično najgora osoba na svetu. E, da! Zabole
me. Čekam pare da mi padnu s neba. Kako bi bilo lepo kada bi najavili pa-
davine novca. Kakva bi otimačina nastala na ulici čoveče. Ma nek’ bude zima,
ne mora ni da sviće, samo pare nek’ padaju.

Nekome padaju svaki dan. Srećan je. Meni padaju komentari kada po-
stavim sliku na fejsu. „Lepotica. Prelepa. Stvarno si ekstra.“ Najžešći su oni
koji dramski odglume poruku pa kažu — Kako slatka devojka.— Kao zami-
slili se, pa posle razmišljanja zaključili.

Kada ih u stvarnosti upoznam shvatim da sem nekoliko hiljada prijatelja
na fejsu nemaju ništa. I u živo dok govore oni kao da kucaju poruke. „Super
si. Da li si se učlanila u grupu, svi mi koji smo se rodili goli? Ispale joj sise
na televiziji. Ponos Srbije.“ Teško kapiram o čemu pričaju. I ne trudim se.

Uvežbala sam da zainteresovano raširim oči kada se pomene Srbija ili
fudbalska utakmica. Kada se pomene neka pevačica osmehnem se i gledam
u daljinu. To prolazi i muškarci sa fejsa nastavljaju sve većim žarom da pričaju
nemuštim jezikom skačući sa teme na temu. Plaćaju koktele i samo pitaju
jel’ hoću još.

Nojgori deo je kada shvatim da imam pod kontrolom zajapurenog tipa
u čijim razvodnjenim očima vidim da je rešen da me jebe. Onda mu konkre-
tno stavim do znanja da ću se sigurno jebati sa njim ali drugi put. Sutra even-
tualno. Sutra ga eskiviram naravno. Zato imam 4 mobilna telefona.

Jedan sam dobila od jednog takvog sa fejsa. Moram uvek da ga držim
uključenog. Mislim ne moram ali on zna gde stanujem i čim nisam dostupna
dolazi mi na vrata. Kao brine se. „Gde je ona?“ Smara mi matorce. Pravi
probleme.

Napravila sam grešku i prekršila princip. Dovela sam ga u kuću. Prin-
cipe treba stavljati iznad ličnosti. Tako kaže Srđan. Kaže i da sam zvanično
najgora osoba na svetu. Mama mu je najgora. Njega nisam upoznala preko



fejsa. On je pametan. Lepo priča. Ali ja na kraju uvek plačem. Zato ga i ne
zovem.

Sa njim ne čekam pare da mi padnu sa neba. Idemo na izložbe po gradu.
Kupila sam mu diesel maijcu za rođendan. Tvrdi kako čovek bez vere pati, a
da možda to i ne zna. Ja mu kažem da čovek bez vere ne zna da pati. Zašto
bi znao to da radi? On na to kaže da vera nije religija. Prestali smo da spa-
vamo, jer mi je kuma rekla da me seks sa njim zbunjuje.

Bedak mi je da mu šaljem poruke. Na njih iz principa ne odgovara. Šta
da mu kažem? Već sam nekoliko puta zvala sa broja koji je njemu nepoznat.
„Halo...da...reci...“ i onda prekine pošto ja ćutim. Možda ima drugu? Ma
zvaću ga. Ništa mi se neće desiti ako popričam sa njim.

U crvenom telefonu nalazim u imeniku pod s čitavu kolonu Srđana. On
je među njima označen kao — Srky moy. — Zovem.

— Halo — čujem sa druge strane.
— Srđane! Jel’ voliš ti mene? Reci mi — odmah počinjem da plačem

iako to nisam planirala.
— Ko je?
— Jel’ me voliš bre?
— Volim te — kaže mi smirujućim glasom.
— Jooo, izvini -
— Izvini ti. Plačeš pa ne mogu glas da ti prepoznam. Šta je bilo?
— Ma ništa.
— Što plačeš?
— Ma onako. Bezveze. Došlo mi. Jel’ si sam?
— Što pitaš?
— Jel’ jesi?
— Nisam — odgovara. Bolje da nisam zvala. Skot. Čim sam leđa okre-

nula...
— Čekaj! Jesam! Jesam! — viče iz telefona.
— Pa što me zezaš?
— Šalim se. ‘Oćeš da svratiš?



Ne znam ni da li sam mu nešto odgovorila pre negoli sam prekinula.
Prekid filma u mojoj glavi je trajao sve dok nisam stigla ispred njegovih vrata.
Suknju od teksasa i prsluk koji ide samo preko grudi sam prvi put obukla.
Smršala sam ali noge mi lepo izgledaju.

— Ćao Jeco — gleda me zelenim očima. Uvek se iznenadim kad ih
vidim. Obaram pogled. Pokušavam da smirim svoje noge u lila čizmicama
da ne cupkaju.

— Pa gde si ti? — ljubi me. Dodir njegovih usana osećam u stomaku.
Pašću. Bacam mu se oko vrata.

— Ejj, polako — oslobađa se mog jezika.
— Sedi. Hoćeš kafu? — sklanja ruke sa mog struka.
— Neću. Možda posle. Dođi — hoću da me stegne.
— Lepo si se obukla — osećam njegov pogled na telu.
— Za tebe — naslanjam se na njega.
— Jel’ tako? — uzima me u naručje i nosi u sobu. Jedva čekam da me

namesti. Lepo. Čvrsto.

***cenzura***

— Jel’ ćemo još jedanput? — pitam ga. Smirena sam. Glava mi je na
njegovom ramenu.

— Čekaj malo.
— Ti reci kad budeš ponovo u funkciji. — Čuvam ga. Kao da će mi po-

beći. Prebacila sam nogu preko njega i čekam ali ne da mi pare padnu s neba.

Naučio me je da vozim rolere. Iz principa nema komp i te-ve u kući.
Nema ni auto. Slikar je. Volim njegove ruke.

— Jel’ bi htela da prenoćiš kod mene?
— Zar nije tvoj princip da noću spavaš sam? A rekli smo da ne treba

stavljati ličnosti iznad principa.
— Ti nisi ličnost. Ti si JaJeca TiNebitan. Profil sa fejsa.
— Ne razumem.
— Čini ti se. Razumeš. Dođi Jelena.


