Cost-benefit-ljubav

ONA:
Dobro se ljubi. Ne znam kako je zamislio taj odlazak iz zemlje zbog posla, kako je mislio
mene da uklopi, a nema šanse da se ja odreknem posla ovde. Mislim, ako odem
dobijam možda priliku tamo, ali počinjem od nule, to ne mogu sebi da priuštim, a ne
želim od njega da zavisim, on time dobija kontrolu. Nisam neka paćenica koju će drugi
da izdržavaju, a bilo bi lepo otići, ali to se uvek raspadne, šta ću kada me zajebe, na
čemu sam onda ja, a pitanje je vremena kada će se to desiti. Znam da me voli, dobro se
ljubi, ali neće to večno, prestaće da me voli, a i nije mi nikada rekao tačno šta oseća,
šta mu je plan. Ja moram da budem nezavisna, ali bih mogla da odem tamo, možda
mogu da uđem u neku firmu, ipak su plate veće, živeli bismo zajedno, vozili bicikle po
gradu, treba izvagati.
ON:
Taj posao koji ona radi nije loš, ali moj posao je važniji, tu nema dileme. Sise... ima fine
sise... kako bih je karao... Naravno lepo je što je ambiciozna; nisam siguran da li će hteti
samnom da ide, a nisam siguran ni da li ja hoću da ona ide. Plus je što će veza trajati,
slažemo se i stalo mi je do nje, ali minus je što neću moći tamo da karam, a nisam
nikada spavao sa strankinjama... to da propustim, nije još vreme, mogu da se zezam,
ne želim sada porodicu, u to bi se pretvorilo, ali mi je vrlo lepo sa njom, ali šta znam,
možda tamo nekoga novog upoznam. Kako da joj kažem tamo da je gotovo ako se ona
žrtvovala i ostavila sve ovde, mada jebiga to je život, takve stvari se dešavaju, ne treba
niko da trpi. Ne znam šta da radim, možda ću biti usamljen bez nje, nedostajaće mi
sigurno, bar u početku.
ONA:
On budi pozitivno u meni... Nisam sigurna da li bih sada da se vezujem, hoću još da se
zezam, da putujem, da probam, da vidim, a ovako stalno zavisiš od nekoga... dobro se
ljubi... i nemaš slobodu i morate zajedno da odlučite. Čovek treba da zavisi samo od
sebe, pa onda da nađe nekoga... htela bih decu, ne sad, ali jednom, puno dece,
porodicu. Opusti se, budi u trenutku, to kaže budizam... valjda. Jel to sebično? Nemoj
da komplikuješ...
ON:
Sise, stvarno je dobra riba, ima toliko opcija, sada možda nije trenutak, mislim treba da
uporedim da li bih pre da par godina budem sam, imaću dobre priče, ili da budem samo
sa jednom i to se posle možda raspadne. Šta će mi to?! Mislim jednog dana bih hteo
porodicu, a možda je ona idealna za to, ali možda i nije... ne mogu tako daleko da
razmišljam, da ocenim da li mi je važnije da budem sa njom ili da živim život.
ONA:
Kada se podvuče crta mi smo jedno za drugo, lepo provodimo vreme, veoma je
inteligentan, ima zanimljiviji život od većine likova koje sam upoznala, zgodan je, seks je
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dobar i on se trudi, ona večera je bila dobra, a ne trudi se previše, ne treba mi neko ko
će da obigrava oko mene, mada nije sada da ima neki sjajan smisao za humor, ume da
bude suviše ozbiljan, ali takav mu je posao, šta ćeš. Onaj lik sa kojim sam bila je
presmešan, ali bez budućnosti, meni treba neko ko ima ambicije kao ja, mada ne znam
kako ćemo da uskladimo te ambicije. Bivši je bio gori. Misliš? Da, bio je lud, nezreo...
Da li si objektivna? Tišina. On lepo zarađuje, mogli bismo stan da kupimo, sviđa mi se
njegov stan... Njegova bivša, koja kučka konjasta, tu mi se smeška, izbacila sise, ona
ima veće sise od mene, zamisli ona mu je pušila, ne misli o tome... ja mogu da ga
manipulišem seksom... Ja zarađujem i lepo nam je, ali ne znam da li je sada vreme za
toliku predanost, možda da ga pitam da on odloži put bar za godinu dana da probamo,
ali onda bi se on žrtvovao za mene, a šta ako ja njega ispalim, mada ne znam zašto bih,
ali ko zna, možda upoznam nekoga boljeg, mada sada sam vezana i ne primećujem
druge likove.
ON:
Realno ima dobro dupe, nežna je, pametna i ima svoj stav, ali me nervira što insistira
toliko na tome da je ona kao jaka, nezavisna, te gluposti su preterana kompenzacija, šta
znam, dobro je što ja više zarađujem, ustvari trenutno ona više zarađuje, ali kada odem,
tada će stvarno da sabija moja plata, ali biće puno da se radi; kada ću da šljakam kao
konj ako ne sada. Ne znam, ona Ana nije loša... budalo... čuo sam da je tamo već pola
godine, možda bih nju mogao da upoznam, mislim dosta smo se družili pre, mada ova
riba je lepša i već smo neko vreme zajedno, ali ko zna, treba imati otovrene opcije,
treba imati rezervu, uvek mi je to ćale govorio, ne može čovek da zavisi samo od jedne
osobe, potreban je plan B, uvek imati plan B.
ONA:
Uvek mogu bivšem da se vratim valjda, ne znam da li ima devojku. Ima na poslu onaj lik
što me uvek časti na pauzi, on samo čeka priliku, ali uvek sam isticala: moj dečko, moj
dečko; ipak da se zna, ja nisam takva da se muvam sa drugima, ali ako ovo ne uspe, taj
lik je možda okej. Nema puno ljudi sa kojima možeš da se složiš, ali čovek mora da
bude jak, nađe se neko, a i ne treba da zavisiš preterano od drugih, mada volim kada
me zagrli, kada sam mala i sigurna... A što ide? To me mnogo brine, moramo da
razgovaramo, ipak bih htela da budemo zajedno, bar da probamo da ovo uspe, samo
što jedno mora da popusti. Ne mogu tek tako da dam otkaz, treba mi plan jer neću da
se vratim ovde bez dečka i bez posla kao neki propalitet, pričaće da sam prsla, a sad mi
super ide i ne mogu taj pritisak da trpim, mlada sam, ali ne baš toliko da krećem od
nule.
ON:
Baciću je na krevet, spontano... kako će sise da joj se tresu, to obožavam da gledam...
brine me malo šta ćemo da radimo, treba izvagati, nisam siguran šta je najbolje za
mene, mislim da je volim, ali neću ja to da kažem, neću da budem papuča, čini mi se da
joj je stalo, ali možda me ne voli, bar ne jednako, čudne su ribe danas, ne znaju šta
hoće, a i ako joj kažem da je volim, možda je zavlačim, možda se predomislim, pa će da
kaže: rekao si da me voliš i šta je sada si me zajebao. Ne treba sve karte pokazati,
možda ona ima neke zadnje namere... ma nema. Zna da kuva dobro, to joj je plus
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definitivno i lepa je i pametna je. Minus joj je i što nema naročito lepa stopala, prst do
palca joj je duži od palca, mislim šta ako naša deca budu imala takva stopala i nije sada
da ima najlepše noge na svetu, članci su joj lepi, a i trenira, stvarno joj je telo okej, ne
sećam se kakvo dupe ima Ana, ali nije tako dobra riba, realno ljudi se okreću za njom u
gradu.
ONA:
Pozitivno je što je pametan, baš je pametan i uspešan i sve to i imamo puno zajeničkog,
možda neke njegove mane mogu malo da promenim. Da li smo mi jedno za drugo? Da
li je sudbnski? Da jeste osećala bih ljubav intenzivnije. Nekada ume baš da me nervira ,
ali nekada bih mu stalno ponavljala da ga volim, ali ne smem da mu se toliko podredim,
već mu kuvam, mislim nije ovo jebote devetnaesti vek, to je moja baba radila, naviknuće
se ima samo to da očekuje. Mislim da smo genetski kompatibilni. Deca bi nam bila lepa.
Imam puno da radim večeras na projektu, mekane su mu usne i strastven je, puno
mejlova da napišem, on hoće na večeru, ali ne mogu da stignem, a nije da on odlaže
svoj posao... bivši je bio manje pažljiv... kada mi je bio rođendan uzeo je slobodan dan,
baš je divan, ali često se javlja na telefon kada smo zajedno, pa ga zamolim da isključi
telefon.
ON:
Malo počinje da me smara ovo, hoćemo li da se karamo, ali okej se ljubi i ima lepu
kožu. Opusti se... Da da, negovana riba. Hoću da joj kupim poklon, da je obradujem,
onda me pusti da radim šta hoću, ali moram malo da prištedim hteo sam ono odelo da
kupim, a treba mi odelo za posao, ne znam. Nije ni da se ona cima oko mene. Čini mi
se da je volim, mislim čovek ne može nikada da bude siguran, ali imam taj osećaj, lepo
mi je, videćemo. Na kraju meni je posao važniji i ona to zna... mislim da zna... Koliko je
likova bilo u njoj pre tebe, to je nisi pitao, kako su je jebali, koliko, kada, u kojim
pozama, kakve je grimase pravila, da li su bolji, ne, ne smem, ne, ne mogu da mislim,
aaa!
ONA:
Dobro, ne treba sada preterivati kao ljubav i romantika, to si valjda shvatila, nemoj da
ulaziš u te priče, ali mi jeste lepo sa njim. Koliko je sati? Stvarno bi trebalo da radim na
ovim mojim stvarima, nemam vremena, a rok je u petak, a toliko posla čeka, moram da
se ispavam, počinjem da imam hronično podočnjake, mora da se izvaga poslovni ili
privatni život, tako je to, mislim sada je pravo vreme da radim na karijeri.
ON:
Ona će verovanto da radi večeras, možda bih mogao do teretane. Stvarno je zategnuta,
ali ne preterano, ne volim kada riba ima mišiće... da, mogao bih u teretanu, ona ima lep
stomak, znači baš sam se naložio. Gotivno mi je što me ne proverava, šta ima da me
kontroliše, a i ja se trudim da to ne radim, ali često moram da se uzdržim. Ljubomoran
si, to ti ne valja, nemoj tako da pokazuješ da nemaš samopouzdanje, a i ko je ona, uvek
možeš da nađeš drugu, pa i bivša bi ti dala, pošalje poruku kao ajde na kafu, a ja neću
zbog ove, ali možda, ma ne... Zaljubio si se, kad si poslednji put bio zaljubljen... možda
u srednjoj...
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ONA:
Sada najradije ne bih ništa radila, baš mi je lepo, realno dobra sam riba, kada će da
prestane ovo maltretiranje na poslu, mnogi nemaju posao, a i kada se izvaga sa
novcem i nije tako loše. Opuštena sam kada sam sa njim i on nema neke probleme
maminih sinova. Ne, moram da mislim prvo na sebe, to mi je keva odmah rekla pošto
se ona ispalila sa ćaletom, znači sad je meni lepo, a videćemo kako će biti, ne mogu da
se opterećujem budućnošću.
ON:
Ako nam se planovi podudare, to će biti super, ali nisam siguran da li se podudaraju, da
li je spremna na kompromis... tako kada se nađu ljudi u pogrešno vreme, da smo se
sreli samo godinu dana kasnije. Ne treba niko da se žrtvuje, jednom se živi.... ali
videćemo, ne mogu sada o tome da razmišljam, daj sad se koncentriši na seks, a
videćeš u narednom periodu, izvagaćeš.
ONA:
Sada nam je fino i to je najvažnije, a ja moram da vidim šta je za mene najbolje, pa tek
onda kako se to uklapa u njegove planove. Mislim kada bi tako razmišljala to bi bila
odluka za ceo život... to mi sada ne treba, treba da procenim u narednom periodu, da
izvagam pluseve i minuse, pa ću videti.
ON:
Da, sada se slažemo, videćemo, mislim usuštini biram između profesionalne budućnosti
i života ovde i tu nemam preispitivanja; hoću da idem, jedino da vidimo šta ona hoće, ja
ću da joj pomognem, ali ona mora da odluči šta želi i da li je spremna da bude samnom.
Igor Simić
Beograd, Mart 2014.
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