
                                                  

                                                                       

NASLOV originala: Diana Palmer LOVEPLAY

Tišina  je  bila  sve  neprijatnija.  Gorelo  je  jedno  jedino  svetio,  a  svuda 

okolo  je  bila  tama.  Bet  Kembridž  je  sasvim  sama  stajala  na  praznoj 

pozornici. Drhtavim rukama držala je rukopis i zurila u tamu ispred sebe.

Znala  je  da  u  gledalištu  ima  ljudi,  ali  nije  mogla  da  ih  vidi.  Bila  je 

izabrana iz grupe od nekoliko devojaka koje su se javile na audiciju. Već 

jednom je čitala tekst za svoje nepoznate gledaoce. Sada su je pozvali da ga 

ponovo pročita.

Ovoga puta se plašila mnogo više nego pre. Mora da im se dopala njena 

gluma, inače je ne bi pozvali, razmišljala je grozničavo.

Dobro je poznavala tekst, kao i ulogu za koju je konkurisala. Bila joj je 

poznata kao i njeno sopstveno ime. Kako ju je samo podsećala na njenog 

autora! Nije trebalo da dolazi ovamo, pomislila je. Šta će se dogoditi ako se 

on pojavi?



Ipak ta uloga joj je u ovom trenutku bila potrebnija od svega na svetu. 

Bilo  je  to  novo  izvođenje  starog  pozorišnog  komada  koji  je  Bet  toliko 

volela.

Uostalom,  zar  on  nije  bio  u  Holivudu?  Čula  je  da  radi  na  novom 

filmskom scenariju. Nežne ruke koje su stezale rukopis, lako su zadrhtale. 

Nadala se da će ipak sve biti u redu.

Među njima više nije bilo ničeg.  Prošlost  je bila odavno zaboravljena, 

pomislila je Bet. Edvard Mekol ie odavno nestao iz njenog života. Bio je 

slavan dramski pisac i Bet Kembridž mu ništa nije značila. Godinama joj se 

nije javljao. Ranije su se sretali na zabavama, gde bi izmenjali po nekoliko 

reći i to je bilo sve. Sada više nije bilo ni toga.

Oboje su sasvim zaboravili na prošle dane. Bet je bila više nego sigurna u 

to.  Nadala se da se Edvard neće ljutiti  na nju što se javila za učešće na 

audiciji. Toliko je želela da igra u tom starom pozorišnom komadu!

Dok je razmišljala o razlozima zbog kojih se javila na ta audiciju, ponovo 

je  čvrsto  stegla  rukopis.  Radilo  se  o  ulozi  mlade  devojke  koja  je  bila 

siromašna i sama, a uz to u trećem mesecu trudnoće. Bet se za ovu priliku 

obukla onako kako je bila obučena kada ie poslednji put igrala tu ulogu. 

Ogroman  džemper  sasvim  joj  je  pokrivao  oblike  tela,  dok  joj  je 

crvenozlatna  kosa  slobodno  padala  niz  ramena.  Razmišljala  je  o

osećanjima  te  sirote  devojke,  o  tuzi  koja  joj  je  ispunjavala  život. 

Osetila  je  sažaljenje  prema  njoj.  Mara  da  joj  je  život  bio  beznadežan, 

pomislila je.

Najzad  je  polako  počela  da  čita  svoju  ulogu  u  pozorišnom  komadu 

,,Devojka u mračnoj sobi” Edvarda Mekola:

—          Čovek bi pomislio da se radi o pravom džentlmenu! Takav je bio taj 

moj Tom! Isto tako bi pomislio da me on nikad ne bi ostavio u nevolji. 

Dobri stari Tom koji me je svakog popodneva pratio kući, da ne bih išla 

sama... Moj Tom… — zabacila je glavu i nasmejala se ironično.



Na trenutak je zastala i zagledala se u mračno gledalište, ali u njemu ništa 

nije mogla da vidi.

—          Šta će biti sa mojom bebom? Kako ćemo nas dve preživeti? Kako ću 

ie podizati? Nemam nikog na svetu! Nemam majku da mi pomogne oko 

novorođenčeta, niti oca koji će me štititi. Nikog nije briga hoću li umreti, 

ili ću preživeti! — zagnjurila je lice u šake i zakoračila napred.

Reflektor ju je pratio i njena kosa je dobila boju plamena pod njegovom 

snažnom svetlošću.

—          Ipak ne smem da prekinem trudnoću. Ne smem da ubijem taj život 

koji  se  budi  u  meni.  Isto  tako  ne  mogu  da  rodim  to  dete!  Ko  će  mi 

odgovoriti  na  sva  moja  pitanja?  Neka  mi  neko  kaže  šta  da  radim  — 

zažmurila je, osećajući kako joj suze sve više naviru na oči.

Uzdahnula je, vraćajući se iz transa. Pogled joj je i dalje bio uperen u 

mračno gledalište. Neko vreme je vladala tišina, puna napetosti, a onda se 

začuo tihi žamor glasova. Bet je napeto zurila u mrak očekujući da čuje ono 

poslovno i hladno „hvala” koje će značiti da nije dobila ulogu.

No, nadala se da će se sve dobro završiti i da će ona ipak dobiti tu ulogu.

           Najzad je primetila visoku mušku priliku koja je ustala sa sedišta i 

uputila  se prema njoj. Bio je to snažno građen muškarac, sa plavom 

            kovrdžavom  kosom koju bi na trenutak osvetlila svetlost reflektora.

            Bet   je odjednom shvatila da se radilo o licu koje ie izgubila nekad davno, 

 u prošlosti. Nije očekivala da će ga ugledati ovde.

Nadala se da je bio negde daleko.

Edvard Mekol se žurno popeo na pozornicu. Lice mu ie imalo onaj isti 

ciničan izraz koji ie Bet pamtila iz prošlih dana. Uopšte se nije promenio.

Ipak  je  bilo  razlike,  pomislila  je.  Nekada je  Edvard bio njen prijatelj, 

sasvim mlad  i  nepoznat  pisac  koji  je  tražio  svoje  mesto  u  umetničkom 

svetu. Sada se radilo o jednom od najpoznatijih dramskih pisaca u zemlji.



Na  sebi  je  imao  džemper  od  kašmira  i  smeđe  pantalone  šivene  po 

narudžbini.  Godine  su  ostavile  traga  na  njegovom  licu,  ali  su  mu 

istovremeno donele neko dostojanstvo koje Bet ranije sije zapažala.

Ponosno je podigao glavu kada je stao ispred nje. Nevesno je napravila 

isti  pokret  glavom.  Pitala  se  šta  će  se  sada  dogoditi.  Očekivala  je  sve 

najgore.  Uostalom,  Njujork  je  bio  veliki  grad  i  neće  joj  biti  teško  da 

pronađe drugu ulogu.

—          Evo nas ponovo ovde. Zaista si  se promenila od Atlante,  Etizabet 

Kembridž —- rekao joj je tiho, dok su mu tamne oči blistale neobičnim 

sjajem.

Obrve su joj se polako podigle. Nije se osmehnula, mada bi se to moglo 

očekivati od devojke koja ga je nekad volela. Pre nekoliko godina bacila bi 

mu se bez razmišljanja u zagrljaj i pružila mu sve što želi.

Sada  je  bila  starija.  Više  od  svega  na  svetu  želela  je  ulogu  u  tom 

pozorišnom komadu. Ništa drugo joj nije bilo potrebno. Nadala se da joj se 

to vidi u očima.

Nasmejao se ironično.

—          Vidim da me nisi zaboravila. Zašto očekuješ da ću ti dati tu ulogu, 

Bet?

—          Zar moram da ti odgovorim? Razgovaračću sa rediteljem o tome — 

odgovorila je prkosno.

—          Ja sam reditelj! Nadam se da ćeš mi sada reći zašto se nadaš da ćeš 

dobiti tu ulogu —- odgovorio je Edvard, a po očima mu se videlo, da je 

zadovoljan zbog iznenađenja koje je video na njenom licu.

—          Zato što je to prava uloga za mene! Igrala sam je toliko puta i mogla 

bih da je odigram bez greške — rekla je ponosno.

Pogledom  je  prešao  preko  njenog  vitkog  tela.  Najzad  su  mu  se  oči 

zaustavile na njenom struku, zaklonjenom širokim džemperom.



—          Možda je tako. Ipak ne znam zbog čega bih morao da ti poverim tu 

ulogu.

Osetila je stezanje u grlu. Nadala se da je Edvard ipak neće izneveriti. 

Kao i ona, i on je bio svestan da je Bet bila prava glumica za tu ulogu. Gak 

nije morala da uči južnjački akcenat kojim je govorila glavna junakinja. Bet 

je  već  govorila  njime.  Odrasla  je  u  Atlanti  i  taj  otegnuti  govor  bio  je 

sastavni deo njene ličnosti.

—          Hajde, daj mi neki razlog.

—          U dugovima sam do guše — odgovorila mu je kratko.

—          Nikada  to  ne  bih  pomislio,  posle  svega  što  sam  čuo  o  tebi.  U 

poslednje  dve  godine  imala  si  nekoliko  zapaženih  glavnih  uloga.  Prošle 

godine si predložena za neku veliku nagradu, ako se ne varam. Jesi li  je 

dobila?

— Potrošila sam sve do poslednjeg centa. Moj menadžer me je ubedio da 

uđem u nekoliko riskantnih poslovnih poduhvata u kojima sam izgubila 

sve. Sva moja ušteđevina je otišla. Došlo je vreme da vratim dugove.

—          Tako.. .

—          Kako došlo, tako prošlo — slegnula je ramenima.

Bile su to reči koje je Bet izgovorila pre mnogo godina u Atlanti, dok su 

zajedno pripremali predstavu. Slike iz prošlosti počele su da se redaju pred 

njenim očima. Pogledom je potražila njegove oči koje su bile hladne.

—          Nemoj da prizivaš prošlost, Bet. Ne želim da je se sećam. Više mi 

nije potrebna ona zaljubljena tinejdžerka koja me je proganjala danima.

Svim silama se trudila da obuzda svoj bes. Osetila je neodoljivu potrebu 

da  zamahne  rukom i  da  ga  ošamari.  Ali,  očajnički  je  želela  tu  ulogu  i 

Edvard Mekol je to dobro znao. Njegov ironični osmeh govorio je da je on 

bio svestan toga.

Oboje su ćutali neko vreme. Glas mu je zvučao bezbrižno kada je ponovo 

progovorio:



—          Dobićeš tu ulogu, ako ti je toliko stalo do nje. Ted i Džems smatraju 

da igraš sjajno. Naročito im se dopao tvoj način govora.

—          A šta ti misliš? Ti si pisac.

—          Bićeš  sasvim  dobra  —  Edvard  Mekol  ponovo  ju  je  odmerio 

pogledom.

                                                        *

—          Sasvim dobra ... — ponavljala je ljutito Bet dok je zurila prema stanu 

koji je delila sa manekenkom Dženet Sims.

Odgovorila joj je tišina noći.

—          Sasvim dobra . . . Nikada nije imao poverenje u mene! Nikada! Pre 

šest godina mi ie rekao da nisam u stanju da brinem sama o sebi. Ipak sam 

se nekako snašla u životu. Preživela sam i bez njega. Otišla sam u Njujork i 

sama sam se probila u pozorišnom svetu. Postala sam poznato ime bez ičije 

pomoći. Nosim moderan kožni kaput i živim u stanu koji se nalazi u centru 

grada. Preda mnom je velika budućnost. Tako bar misle pozorišni kritičari.

—          Pored toga, duguješ porez za proteklu godinu. Da i ne govorim o 

svim  onim  neplaćenim  računima  koji  će  tek  doći.  Zar  si  morala  da 

pokušavaš baš sa Edvardovim tekstom? — prekinula ju je Dženet.

—          Znaš dobro da mi je posao bio neophodan. Osim toga, to je jedina 

uloga koju sam zaista želela da igram. I. .. — ućutala je.

—          Bila ie to sjajna prilika da se osvetiš Edvardu Mekolu. zar ne?

Bet je odmahnula glavom.

—          Ne radi se o tome, Dženet. Nisam mogla da odolim iskušenju. Tai 

tekst je više nego dobar. Osećanja koja on izaziva ... Ta skrivena lepota . . . 

Pun ie dramatičnosti. Nisam znala ko će ga režirati. Nisam imala pojma da 

će se Edvard pojaviti na audiciji. Mislila sam . . .

— On je autor i zašto ne bi pokušao da režira svoj tekst? Zar u tome ima 

nečeg  neobičnog,  Bet?  Zar  mi  nisi  pričala  da  je  Edvard  uvek  želeo  da 

učestvuje u izboru glumaca?



—          Tako je .. . — Bet je hodala zagledana u vrhove sopstvenih cipela.

Bila prilično visoka i možda suviše mršava. Ipak joj se činilo da su joj 

stopala bila bar dva broja veća, nego što bi odgovaralo njenoi pojavi.

- Šta ćeš uraditi sa porezom? — Dženetino pitanje vratilo ju je u stvarnost.

Slegnula je ramenima.

—          Nemam pojma. Imam još mesec dana do isteka roka. Nadam se da ću 

do tog vremena uspeti  da skupim čitavu svotu.  Moraću da smanjim sve 

svoje troškove. To znači da više neću moći da ostanem u ovom stanu. Ipak 

se nadam da će se na kraju sve dobro završiti — uzdahnula je s očajanjem.

U toku poslednjih nekoliko dana život joj se izmenio iz osnova. Do tada 

je tekao svojim sigurnim, čak pomalo jednoličnim tokom i Bet se činilo da 

se u njemu ništa ne može promeniti. Znala je da će joj Dženet strahovito 

nedostajati, ali više nije mogla da plaća stanarinu za stan koji se nalazio na 

samoj Park Aveniji.

—          Sve će se dobro završiti ... — ponovila je zamišljeno.

—          Naravno  da  će  se  dobro  završiti.  Sećam  se  kako  si  uspela  da 

nagovoriš reditelja da ti dozvoli da nosiš korset kada je trebalo da se skineš 

na sceni. Čini mi Se da se radilo  o drami o kraljici Elizabeti...

—          Jednom ću ti pričati o tome. Oduvek mi se činilo da je ta uloga biia 

kao stvorena za mene.

-— Veoma ličiš na nju. Videla sam neke slike . . . Samo ti čelo nije onako 

visoko kao njeno i koža ti nije tako bela. Ali, oči su vam sasvim iste, kao i 

noja kose. Pored toga, obe ste device ... — dodala je Dženet.

—          Nemoj tako glasno! Neko bi mogao da te čuje! U ovom pozorišnom 

komadu igram devojku koja je u trećem mesecu trudnoće! — nasmejala se 

Bet.

—          Bićeš biološki izuzetak. Najpre dolazi trudnoća, a onda sve ostalo. 

Ssimo domisli šta će o tebi pisati medicinski časopisi — našalila se Dženet.



—          Hoćeš li da mi praviš društvo kada krenem u poteru za stanom? — 

Bet je obukla kaput i uputila se prema vratima.

—          Naravno da hoću. Umem da se pogađam bolje od tebe. Čekaj samo 

da uzmem kaput!

Bet je bilo krivo što je morala da proda svoj novi kožni kaput. Uzdahnula 

je,  posmatrajući  u  ogledalu  zimski  kaput  od  tvida  koji  je  sačuvala  iz 

sentimentalnih razloga.

Jednog prolećnog dana Edvard ju je poveo u šetnju obalom reke. Bet je 

na sebi imala isti taj kaput...

Zažmurila je da bi sakrila suze koje su joj navirale na oči. Bezvoljno je 

krenula za Dženet.

Stan koji su njih dve pronašle bio je sasvim drugačiji od ostalih stanova u 

kojima je Bet do tada živela. Nalazio se u jednom od njujorških predgrađa, 

na poslednjem soratu višespratne zgrade. Buka koja je dopirala iz susednih 

stanova, bila je neopisiva.

—          Ne  možeš  ovde  živeti.  Idemo  dalje,  Bet  —  primetila  je  ljutito 

Dženet.

—          Nije  tako  loše  ...  —  Bet  je  prelazila  pogledom  po  pohabanom 

nameštaju.

—          Čak i kada ga budeš očistila, izgledaće kao leglo zaraze — dodala je 

Dženet.

—          To će biti  pravi stan za glumicu koju pritiskuju dugovi.  Na kraju 

krajeva,  jednom sam krenula  u  svet  iz  ovakvog  stana.  Najpre  ću  da  se 

pobrinem  za  stanarinu,  a  onda  ćemo  otići  u  radnju  po  najneophodnije 

namirnice.

— Mogle bismo da kupimo nove zavese. Kada bi presvukla ovaj užasni 

kauč, sve bi izgledalo bolje. Još nekoliko ukrasnih biljaka i sve...



-      Ne mogu to sebi da priuštim. Ne mogu više da živim onako kako 

sam živela do sada. Moraću da zaboravim na svaki luksuz. Neko vreme ću 

morati da štedim svaki cent.

Dženet je tiho uzdahnula.

                                                     II

Bet se prisećala svog nekadašnjeg života. Pamtila je mesta gde namirnice 

nisu bile onako skupe kao u centru Njujorka.  I  u Atlanti  je bilo takvih 

mesta. Siromaštvo je imalo mnoge adrese, pomislila je s gorčinom.

—          Ne znam zbog čega nećeš da dozvoliš da plaćam stanarinu za tebe, 

dok ne vratiš dugove — primetila je Dženet, dok je pomagala Bet da nabavi 

neke neophodne stvari.

—          Dok traju probe, dobijaćemo samo minimalnu naknadu. To će trajati 

čitavih šest nedelja. Posle toga ćemo imati predpremijeru u Filadelfiji i tek 

onda  ćemo se  pojaviti  na  Brodveju.  Ne  znam da li  ću  i  tada  zarađivati 

dovoljno. Ne želim nikome da dugujem, Dženet, čak ni tebi. Kada počnem 

da  zarađujem  normalno,  vratiću  se  u  stari  kraj  —  osmehnula  se 

neuverijivo, kao da ne očekuje da će se to ikad dogoditi.

—          U redu. Ti najbolje znaš šta ti odgovara. Biću usamljena bez tebe.

—          Možeš  sutra  uveče  da  dođeš  na  večeru.  Pripremiću  špagete  — 

odvratila je Bet.

—          A  ti  dođi  kod  mene  prekosutra.  Možeš  i  da  ostaneš,  ako  se 

predomisliš.

—          I ti ćeš meni nedostajati. Ipak mi se čini da će sve biti u redu.

—          Naravno ...

—          Biće!

Dženet se osmehnula.



—          Dobro, ako ti  tako kažeš.  Pokušaću da prihvatim tvoj  optimizam. 

Sada mi reci  šta  treba da radim. Danas nemam nikakvog posla,  tako da 

mogu da ti pomognem — dodala je.

—           To me zaista raduje. Nisam imala pojma da imam toliko stvari.

Ostatak dana provele su sklanjajući svaku stvar na mesto. Kada je Dženet 

otišla, Bet je bila toliko umorna da je odmah legla.

Spavala je nemirno sanjajući o nekadašnjim danima. Čak i  u snu pred 

njenim očima  neprekidno  je  bilo  Edvardovo lice.  Ustala  je  pre  svitanja 

probuđena bukom koja je dopirala iz susednog stana. Odnekud se čuo dečji 

plač. Pripremila je kafu i vratila se u krevet. Zagledala se u prozor koji se 

nalazio preko puta. Videla je samo hladno jesenje nebo.

Polako je pila kafu, sećajući se dana od pre šest godina. Tada je bila mlada 

glumica  na  početku  karijere,  a  Edvard  je  upravo  bio  napisao  svoj  prvi 

pozorišni komad. Njegovo prvo izvođenje bilo je planirano za sam kraj leta. 

Radilo se o nekakvom letnjem festivalu, sećala se Bet.

Do  tog  vremena,  ona  i  Edvard  su  već  postali  dobri  prijatelji.  Bilo  je 

nemoguće raditi u tako maloj grupi ljudi i ostati rezervisan prema ostalima. 

Od samog početka Bet je bila  mnogo više  emotivno vezana za Edvarda, 

nego što je on bio za nju. Sećala se kako ga je pogledala kada je prvi put 

došao u njihovu trupu.

Samo jedan pogled na Edvarda bio joj je dovoljan da je obuzme groznica. 

Bet  je  bila  iznenađena  sopstvenom reakcijom.  Konzervativno  vaspitanje 

nije joj dozvoljavalo da se povede za osećanjima. Nikada nije pomišljala da 

bi neki muškarac mogao tako da deluje na nju.

Plašeći se reakcija sopstvenog tela, počela je da izbegava Edvarda. Ali, to 

je bilo nemoguće. kada su počele probe njegovog novog teksta.

Zahvaljujući svom raskošnom talentu, Bet je odmah dobila glavnu ulogu. 

Edvard bi bio sjajan glumac za glavnu mušku ulogu, činilo joj se. Ipak 

nije hteo da igra u predstavi. Umesto toga, preuzeo je ulogu reditelja.



Predstava je doživela ogroman uspeh. Ubrzo posle premijere Edvard je 

otišao  u  Njujork.  Njegov  odlazak  ostavio  je  dubokog  traga  u  Betinim 

osećanjima.

Edvard joj je često govorio da od nje nikada neće postati zvezda. Činilo 

joj se da je upravo zbog toga odlučila da krene za njim u Njujork. Ponekad 

je pomišljala da je to bilo pre zbog ljubavi koju je osećala prema njemu.

Zažmurila je i  pred njenim očima pojavila  se slika njihove zajedničke 

večeri.

„Ti si prava osoba za tu ulogu, Bet! Ipak ti je potrebna podrška” — rekao 

je Edvard i poljubio je.

Šest godina kasnije, još uvek je osećala dodir njegovih usana na svojima. 

Mesecima ga je posmatrala, čeznula da se nađe u njegovom zagrljaju. Na 

kraju se sve dogodilo tako iznenada.

Sećala se koliko ju je zbunio, taj njegov dodir, Edvard je bio osam godina 

stariji od nje. Bio je znatno iskusniji od Bet i ona nije znala šta je očekivao 

od nje.  Dobro je  pamtila  čuđenje  na njegovom licu u trenutku kada  se 

odmakao od nje.

—          Je li to najbolje što umeš? — upitao ju je.

Pocrvenela je i pokušala da se izvuče iz njegovog zagrljaja. Edvard ju je 

držao čvrsto.

—          Nemoj tako brzo . .. Oduvek si me podsećala na kraljicu Elizabetu. 

Sećaš li se kako su je njeni podanici zvali, Bet?

—          Da? — progovorila je jedva čujno.

—          Zvali su je devičanskom kraljicom. Nisu vam zajedničke samo kosa i 

oči, zar ne?

Pokušala je da izbegne njegov pogled, ali ju je Edvard uporno posmatrao.

—          Nikakvo  čudo  što  ne  možeš  kako  treba  da  odigraš  tu  ulogu. 

Videćemo, kako da rešimo te tvoje probleme, Bet.



Ponovo ju je poljubio. Ovoga puta zadovoljstvo je bilo uzajamno. Bet je 

čeznula  da  se  sasvim  prepusti  Edvardovom  zagrljaju.  Tokom  narednih 

nedelja njih dvoje su bili nerazdvojni, i na pozornici i van nje. Do kraja leta 

sasvim su se zbližili i Bet se činilo da će to trajati večno.

Edvardov  odlazak  bio  je  pravi  šok  za  Bet.  Iznenada,  bez  upozorenja, 

saopštio je to pred čitavom trupom. Nameravao je da ode u Njujork i da 

režira na Brodveju.

Bet je te večeri otišla u njegov stan. Satima ga je čekala. Edvard se najzad 

pojavio u društvu sa jednom od devojaka iz trupe. Nasmejao se kada je Bet 

pomenula budućnost njihovog odnosa.

Te  noći  Bet  je  zaspala  uplakana.  Naredni  dan  doneo  je  nove 

neprijatnosti- Čitava trupa je saznala šta se dogodilo. Edvard je otišao i Bet 

je jedva čekala da se sezona završi, da bi mogla da otputuje.

Najzad je stigla u Njujork. Od tada su prošle godine i Bet je uspela da 

nađe sebi mesto u glumačkom svetu.

Polako je pila kafu, dok je čitala dijaloge. Edvard joj je odmah na početku 

rekao da ne želi fizičku vezu sa njom. Nije hteo da joj oduzme devičanstvo, 

mada mu se Bet otvoreno nudila. Svima je rekao da ga brak ne zanima i da 

nije raspoložen za neku trajniju vezu. Nameravao je da živi sam. Njihov 

odnos nije imao nikakvu budućnost.

 Ipak je to bio poseban odnos, sećala se Bet. Mogla ie da razgovarala sa 

Edvardom kao ni sa kim drugim. Imao je poverenja u nju. Uspela je da 

upozna njegovu prirodu onako kako to niko pre nje  nije uspeo. Edvard 

Mekol  je  bio  veoma  zatvorena  osoba  i  bilo  je  veoma  teško  dapreti  do 

njegovog srca.

Kada je Bet stigla u Njujork, shvatila je da će se njih dvoje često sretati. 

Njihovi susreti bili su srdačniji nego što je Bet očekivala.

Ponekad se u njoj budila želja za osvetom. Bet se pitala da li je Edvard 

bio svestan bola  koji  joj  je  naneo.  Nije  bila  sposobna za vezu sa  nekim 



drugim muškarcem posle  njega.  Možda nikada neće biti  .  Ispunila  bi  je 

ljutnja kada bi se setila toga.

Sipala je sebi još malo kafe, a zatim je počela da se oblači.

Prvi dan rada uvek je u njoj izazivao uzbuđenje.  Ostali  članovi trupe, 

odmah su joj se dopali. Predstava je od samog početka obećavala mnogo. 

Svi su se nadali da će doživeti velik uspeh na Brodveju.

Kada je Bet stigla, Edvard je razgovarao sa ostalim glumcima. Upravo im 

je objašnjavao da je neizrecivo srećan što je uspeo da dobije glumicu kakva 

je ona.

Najzad je proba počela.  Glumci su čitali  tekst  i  kretali  se po sceni po 

Edvardovim instrukcijama. Bet je znala da će Edvard već trećeg dana rada 

tražiti  od  glumaca  da  znaju  čitav  tekst.  Bez  reči  je  izvršavala  njegova 

naređenja. Pažljivo je čitala svoj deo teksta, trudeći se da glumi što je bolje 

mogla.

Glumac  kojem  je.  bila  poverena  glavna  uloga  završio  je  jednu  od 

najpoznatijih  glumačkih  škola  u  Americi.  Zbunjivala  ga  je  Betina 

neposrednost i izgledalo je da će njih dvoje teško naći zajednički jezik.

Edvard je pratio njegov rad s neverovatnim strpljenjem. Najzad su uspeli 

da pronađu pravo rešenje.

Dejvid je bio visok, tamne kose i očiju. Bio je dobar glumac i teško se 

mirio sa neuspesima; Da bi ga odobrovoljio, Edvard mu je dozvolio da malo 

izmeni svoju ulogu.  Nastavak probe prošao je bez nesporazuma. Dok su 

čitali tekst, Dejvid se neprekidno osmehivao prema Bet.

Bet je odnela tekst kući i čitala ga je pažljivo sve dok oči nisu počele da ie 

peku. Čitala ga je naglas, uprkos plaču bebe u susednom stanu i upornom 

pevanju na spratu niže.

Bilo je toliko malo vremena za savlađivanje dijaloga, činilo joj se.

Zbunjivalo ju je  i  kretanje po pozornici.  Trebalo je  da n jednoj  sceni 

prođe ispred Dejvida. Njoj to nikako nije odgovaralo. Nije joj odgovaralo ni 



da stane iza njega. To bi značilo da se ona ne vidi. U glavi je nebrojeno puta 

ponovila te pokrete, trudeći se da ih zapamti.

—          Žao mi je . . . Opet sam pogrešila ...

Dejvid joj se osmehnuo.

—          Nema problema. Svi  mi ponekad grešimo. Čak i  Edvard je nekad 

pravio takve greške. Je li tako, stari moj?

Edvard ga je bezizražajno gledao.

—          Hajde da prekinemo na trenutak. Bet,  dođi  da porazgovaramo — 

rekao je.

Odmah joj je bilo jasno da će joj taj razgovor doneti nevolje. Bez reči je 

krenula sa pozornice, prateći ga u stopu.

—          Imam  utisak  da  nešto  nije  u  redu  — najzad  se  Edvard  okrenuo 

prema njoj.

—          Ne odgovara mi to mesto ispred Dejvida. Ne osećam se prijatno.

—          Nećeš se videti ako budeš stala iza njega.

—          Znam to. Ne žalim se, ali mi treba nekoliko dana da se priviknem.

Radoznalo ju je odmerio od glave do pete. Osećala je njegov pogled na 

svojoj dugoj kosi.

—          Da li još uvek igraš Elizabetu? — upitao ju je.

Osmehnula se.

—          Naravno. Svi kažu da je ta uloga kao stvorena za mene.

—          Na svaki način? — činilo joj se da je primetila ironiju u njegovom 

glasu.

—          Nisam očekivala da ćeš ti režirati ovu predstavu. Mislila sam da si u 

Holivudu i da radiš na novom scenariju —izbegla je odgovor na njegovo 

pitanje.

—          Trebalo je da budem tamo. Rekao sam im da je bolje da radim kod 

kuće. Naravno, tada nisu znali da ie moja kuća u Njujorku.

—          Vilijem Fokner se jednom poslužio istim trikom, ako se ne varam.



—          Fokner je moj najdraži pisac. Nikakvo čudo što se koristim njegovim 

trikovima. Zašto si se javila na audiciju za ovu ulogu, Bet?

Posmatrala ga je netremice nekoliko trenutaka- Godine su ipak ostavile 

traga na njegovom licu, primetila je posmatrajući sitne bore oko njegovih 

očiju.

—           Novac mi je neophodan — odgovorila mu je najzad.

—           Nisam mislio na to. U ovom gradu se spremaju i drugi tekstovi.

Uzdahnula je i osmehnula mu se nesigurno.

—          Znala sam da ću tu ulogu dobiti sigurno. Tekst sam već ranije igrala, 

tako da nije predstavljao nikakvu novinu za mene. Nisam mogla da gubim 

vreme sa drugim audicijama. Imam trideset dana vremena da platim porez. 

Nisam bila raspoložena za odlazak u zatvor. Nisam očekivala da ću te videti 

toga  dana  u  pozorištu.  Mislila  sam  da  će  reditelj  umeti  da  ceni  moje 

poznavanje uloge. Uostalom, igrala sam je onog leta u Atlanti.

—          Sećam se. Hajde da se vratimo ... Treba da nastavimo probu.

Poželela je da ga pita zbog čega ie tako naglo morao da ode iz Atlante. 

Sve  se  to  dogodilo  pre  mnogo  godina  i  nije imalo  nikakve  veze  sa 

stvarnošću.

No,  ona  je  glumica  kojoj  je  neophodan  novac,  a  Edvard je  reditelj 

predstave. Sve je izgledalo strahovito jednostavno.

Uostalom, uskoro će Edvard završiti svoj deo posla, i probe će nastaviti 

njegov pomoćnik Dik Hamilton. Još samo nekoliko nedelja i ništa je više 

neće sećati na prošlost, ponavljala je u sebi. Požurila je prema pozornici. 

Znala je da 6e izdržati toliko. Šest dugih godina živela je bez Edvarda i tako 

će biti do kraja njenog života.

Trećeg dana predstava je već Kila postavljena na scenu.

Glumci  su  govorili  svoje  uloge  bez  gledanja  u  tekst.  Problemi  su 

uglavnom bili  zaboravljeni.  Bet je svu pažnju usmerila  na interpretaciju 

teksta.



Imala je utisak da joj to nikako ne polazi za rukom.

Trudila se da glumi sećajući se Edvardovih instrukcija od pre šest godina.

Kada se te večeri proba završila, osećala se sasvim iscrpljeno. Već je bila 

zaboravila šta znači provesti nekoliko sati na sceni, bez mogućnosti da se 

odmoriš. Svaka Edvardova primedba budila je novu napetost u njoj.

Jedva  je  dočekala  kraj  probe.  Odmah  je  krenula  prema izlazu  sa 

pozornice.

Edvard ju je zaustavio na vratima.

—          Hajde da razgovaramo -— rekao je.

Osetila je neodoljivu potrebu da zaplače. Osećala se strahovito umorno.

—          Edvarde... — molećivo je izgovorila njegovo ime.

Shvatila je da su na pozornici ostali samo njih dvoje.

—          Želela si ovu ulogu — podsetio ju je s ironijom na licu.

Pogledala ga je kroz suze.

—          Sada znam da sam bila strahovito glupa. Bolje bi bilo da sam dospela 

u zatvor.

—          Ostavi osećanja za pozornicu. Tamo će ti biti potrebnija — okrenuo 

se i prišao jednom od stolova.

Bet je krenula za njim. Posmatrala ga je kako uzima rukopis sa stola i 

počinje da ga lista.

—          Dobro,  počećemo  od  trideset  šeste  strane.  Upravo  objašnjavaš 

Dejvidu da si trudna.

—          Edvarde... — Igram onako kako sam igrala u Atlanti — primetila je.

Njegove zelene oči zablistale su pretećim sjajem.

—          Ovo nije  Atlanta.  Poslednjj  put  ti  kažem da  ne  kopaš  po  starim 

ranama!

-— Gluposti! Sada sam mnogo probirljivija, nego onda, Edvarde!

Ljutito je bacio rukopis na pod. Prišao joj je dok su mu oči sevale.



—          Ni najmanje se nisi promenila. Još uvek si ona ista nedisciplinovana, 

impulsivna mala nevaljalica kakva si bila tada. Dovodiš me do ludila, Bet! 

Ako  želiš  da  igraš  u  mojoj  predstavi  moraćeš  da  se  povinuješ  mojim 

željama. Jesi li me razumela?

—          Da, gospodine — odgovorila mu je istog trenutka.

Njen ponos ponovo ie  bio ugrožen.  Slegnula je  pesnice, trudeći  se  da 

sačuva prisustvo duha.

Pažljivo ju je posmatrao.

-— Znam da se radi o tvom ponosu. Tu je i tvoja burna priroda. Oduvek 

si pasionirano prilazila stvarima.

Nije mogao da odabere bolji način da je povredi. Nije mogla  da 

sakrije koliko su je njegove reči pogodile. Zažmurila je, dok su joj se suze 

slivale niz obraze. Plakala je sasvim nečujno.

-— Bet. ..

Okrenula je glavu od njega, brišući suze.

—          Zaista sam umorna, Edvarde. Dosta mi ie svega ovoga — glas joj je 

bio drhtav i tih.

Oklevao je nekoliko trenutaka, pre nego što je podigao rukopis sa poda i 

seo. Bet je polako skinula kaput i prebacila ga preko naslona stolice. Lice joj 

je bilo pribrano, ali veoma bledo. To Edvardu nije moglo da promakne.

Oči su mu se suzile, kao da se odjednom zabrinuo zbog tog bledila.

—          Izvini . .. Trebalo je da se zaposlim kao konobarica. Zaista mi je žao 

što sam došla ovamo.

—          I meni je. Ipak, sada je prekasno da se govori o tome. Ne smem da 

gubim  vreme  u  suvišnim  raspravama.  Šest  Godina  je  dug  period,  Bet. 

Promenio sam se i ja i  moj pristup tekstu. Radiš li  ti za mene. ili  protiv 

mene?

Uzdahnula je.

—          Hajde onda da počnemo od trideset šeste strane.



Ponovo je čitala tekst, sećajući se Edvardovih ranijih uputstava.  Za to 

vreme, Edvard ju ie slušao s pažnjom, klimajući glavom.

—          Ovako je mnogo bolje- Nadam se da si shvatila da treba u tu ulogu 

da uneseš što više osećanja. Želim da se čitavo gledalište rasplače posle tvog 

monologa o bebi.

—          Shvatam... Ranije si tražio da taj monolog govorim sasvim uzdržano.

—          Sada sam stariji.

—          I ja sam — odgovorila mu je spremno.

Uzela je drugi primerak rukopisa, ali nije počela da čita:

—           Nisi se oženio u međuvremenu.   Zar nisi poželeo...

—           Kasno je. Imam večeras jedan sastanak. Odvešću te kući.

—          Nema potrebe.  Uzeću taksi!  — ni sama nije znala  zbog čega nije 

želela da Edvard vidi gde ona živi.

Slegnuo je ramenima.

—          Kako hoćeš, dušo ...

Pitala se da li je bio svestan koliko su je povredile te njegove nehajno 

izgovorene reči. Nekada su one imale sasvim drugačije značenje.

Okrenuo se odmah pošto je Bet ušla u taksi. Nekoliko trenutaka kasnije, 

zatvorila ie za sobom vrata stana i požurila u krevet. Zaspala je čim joj je 

glava dodirnula jastuk,

                                                     •

Te noći je spavala veoma rđavo. Na probu je stigla pola sata ranije. Dejvid 

Hedison je već bio u sali. Pažljivo je čitao rukopis kada je Bet sela pored 

njega.

Podigao je pogled prema njoj i osmehnuo se.

-— Pokušavam da rešim jedan mali problem — rekao joj je s poverenjem 

u glasu.

—          Imam utisak da ti se taj dijalog ne dopada — primetila je Bet.



—          U pravu si. To nije naročito zanimljiv deo. Imam utisak da je jedino 

tvoja uloga dobra u ovom pozorišnom komadu.

—          Hoćeš li da se menjamo? Pozajmicu ti trudničku haljinu ko.iu sam 

dobila.

—          Edvardu se to sigurno ne bi dopalo. Previše sam visok za tu ulogu.

—          Zaista tužno. Rado bih ti ponudila kafu za utehu, ali meni se čini da 

je nerado piješ.

—          Više volim kolu. Da li ti je neko već rekao... — počeo je iznenada.

Pre nego što je imao vremena da dovrši Bet je graciozno ustala i prebacila 

šal preko ramena.

—           Dragi moj mladiću, nije pristojno buljiti tako.. —počela je da govori 

dobro poznatu ulogu.

—          Elizabeta druga od glave do pete! — Dejvid nije mogao da sakrije 

divljenje.

—          Veoma smo zadovoljni što tako mislite.

—      Koliko si puta igrala tu ulogu?

—           Najmanje deset. Jednom je to bilo u predstavi u kojoj su svi igrali 

nagi. Naterala sam reditelja da mi dozvoli da obučem korset. Još uvek mi 

nije jasno kako mi je to pošlo za rukom.

—          Nikada ranije nisam zapazio toliko sličnosti između lika i glumca — 

Dejvid je klimnuo svojom tamnom glavom.

—          To svi kažu ...

—          Gledao sam te pre šest godina, kada si počinjala u Atlanti.

—          Šta si ti tamo tražio?

—          Pokušavao sam da dobijem angažman u nekoj trupi. Nisam uspeo i 

morao  sam  da  se  preselim  u  Njujork.  Na  kraju  krajeva,  sve  se  dobro 

završilo.

—          Ti  si  dobar  glumac,  Dejvide.  Jesi  li  ikad  pokušao  da  igraš  u 

Šekspirovim komadima?



—          Naravno. U početku sam igrao samo u njima. Ipak, danas se traži 

svestranost...

—          Nadam se da ste  se  vas  dvoje  ispričali.  Vreme je  da počnemo — 

prekinuo ih je neljubazan glas.

Naglo su ustali, shvatajući da se ostali glumci već nalaze na sceni. Edvard 

ih je posmatrao s nestrpljenjem.

—          Idemo, dušo. Popićemo kafu. To će te osvežiti — obratio se Dejvid 

Bet posle završetka probe.

—          Hoću li dobiti i kiflu? — Bet mu se osmehnula.

—          Dobićeš sve što želiš. . . Ili, gotovo sve.

—          Vremena više nisu dobra kao nekad — primetila je Bet.

—          Kako si pogodila?

—          Na osnovu  sopstvenog  iskustva.  Treba  da  vidiš  kako  izgleda  moj 

stan.

—          Znači  li  to  da  me  pozivaš  da  te  posetim?  Ja  ću  skuvati  kafu, 

obećavam — oči su mu zablistale.

Bet je zastala, kao da okleva. Bilo joj je drago što ima društvo. Nadala se 

da Dejvid neće obratiti pažnju na izgled stana u kojem je živela.

—          U redu — najzad je pristala.

Veče je bilo kišovito, mada se proleće bližilo. Bet je podigla okovratnik. 

kaputa. Žurno je vodila Dejvida prema mestu gde je stanovala.

Drhtavim prstima je otključala vrata, a zatim ih je otvorila.

—          Ne deluje baš primamljivo, ali ipak nije tako rđavo

kao što izgleda — rekla je.

—          Zaista se nisi šalila, Bet.  Šta se dogodilo — Dejvid je bio iznenađen.

—          Moj  menadžer  nije  bio  naročito  sposoban.  Nagovorio  me  je  da 

uložim u neke poslove koji Su propali, tako da sam sasvim ostala bez novca. 

Pored toga, nije mi rekao koliki porez treba da platim. Sada država traži 

svoje.



—          Sve će biti u redu, Bet. Gde ti se nalazi džezva?

Pogledala je preko ramena.

—          Zar nije u sudoperi?

—          Evo je! —Ovo je pravi starinski stan. Odavno nisam video plinsku 

peć! Zar je koristiš za kuvanje?

—          Kafa je kafa, Dejvide.

Uzdahnuo je.

—          Nadam se da je tako. Kako si se opredelila za posao koji radiš?

—          Moja  majka  me  je  ubedila  da  želim  upravo  to.  Ja  sam  se 

predomišljala da li da je poslušam, ili da se upišem na fakultet. Na kraju 

sam zaključila da je ovo mnogo ženstvenije. Iskreno govoreći, čini mi se da 

je to došlo samo od sebe. Čini mi se da nikada ne bih mogla da radim ništa 

drugo.

—          Kao i ja. Počeo sam da glumim još u osnovnoj školi- Nikada nisam 

želeo da radim ništa drugo. Studirao sam i radio kao konobar da bih mogao 

da plaćam školarinu. Uprkos činjenici da sam završio glumačku akademiju, 

malo ko zna za mene.

—          Koješta, Dejvide! Čula sam da si dosta igrao na televiziji.

—          Igrao  sam  u  šest  nastavaka  neke  sapunske  opere.  Posle  toga 

scenarista je odlučio da me ubije i tako sam ponovo

ostao bez. posla.

—          Čula sam za to.  Šteta  što  u ovom komadu ima tako malo  teksta. 

Tvoje ime se često pominje, ali govoriš zaista malo.

—          Pokušaeemo nešto sa zvučnim efektima — nasmejao se Dejvid.

—           Ne znam da li će se to dopasti Edvardu.

—           Njemu se ni sada ne dopada moje ponašanje. Nikada nisam video 

reditelja  koji  toliko  maltretira  nekog  glumca.  Jesi  li  mu  se  ti  nekad 

zamerila, Bet? — pogledao ju je oprezno.



—          Radije ne bih govorila o tome. Hoćeš li malo kolača uz kafu? Nadam 

se da nisam sve pojela.

—          Kakvi su?

—          Od čokolade.

—          Obožavam ih — osmehnuo se.

Bet je donela poslužavnik sa kafom i kolačima.

—          Zar to nije čudno? Godinama sam živjela u stanu na Park Aveniji. 

Oblačila sam se u najskupljim buticima i naručivala jelo iz restorana. Nisam 

ni pomislila da sam nešto propustila u životu.

—          Mora da ti sada nije lako . ..

Bet ga je pogledala zamišljeno.

—          I nije mi lako. Pomešala sam sve pojmove. Nemaština me je naterala 

da se osvrnem i da shvatim da okolo žive pravi ljudi.  Ovo mesto me je 

sasvim otreznilo. Čini mi se da nikada više neću zaboraviti ko sam.

—          Nisam primetio da te je uspeh razmazio, Bet.

—          Ponekad mi se čini da ništa nisam postigla.

—          Svi imamo takve trenutke, Bet. Samo ne smeš da prihvatiš poraz.

—          Stalno to imam na umu. Trudim se da zamislim kako će izgledati 

sledeći novogodišnji praznici. Vratiću do tada sve svoje dugove i opet će 

sve biti kao nekad.

—          Zar u toj tvojoj slici nema nijednog muškarca? — začudio se Dejvid.

Odmahnula je glavom.

—          Nema.  .  .  Nikada  nijednom  nije  palo  na  pamet  da  me  zaprosi. 

Sumnjam da će mi se to uskoro dogoditi.

Bila je svesna da se to nikad neće dogoditi. Edvard ju je ostavio i otišao 

od nje zauvek. Ipak, nije htela o tome da govori Dejvidu, kojeg je jedva 

poznavala.



—          Možda će se to ipak dogoditi ovih dana. Vreme je da krenem. Treba 

da  budem  odmoran  na  sutrašnjoj  probi.  Nisam  imao  pojma  da  je  tako 

kasno.

—          Dođi opet — rekla mu je Bet s osmehom.

Dejvid joj se sve više dopadao.

—          Veoma rado. Laku noć, Bet.

—          Laku noć.

Dejvid i Bet su uskoro postali izuzetno dobri prijatelji. Bet se činilo da je 

to prijateljstvo veoma smetalo Edvardu. Svaki put kada bi ih pogledao, u 

njegovim očima zablistao je preteći sjaj.

Uprkos svemu, Bet je bila svesna starih uspomena. Još uvek bi zadrhtala 

osetivši Edvardov pogled na sebi.

Jedne večeri je žurila da što pre izađe iz pozorišne zgrade. Zapela je za 

metalnu stolicu i sigurno bi pala da je Edvard nije uhvatio za ruku.

—          U poslednje vreme si veoma neoprezna, Bet. Moraš paziti. Ovo nije 

uloga koja se može igrati sa slomljenom nogom.

—          Ne brini. 

—          Odvešću te kući — kao kroz maglu do nje su doprle Edvardove reči.

—          Nemoj!

Znala je da ovoga puta neće moći da izbegne vožnju do kuće. Edvard ju 

je uhvatio ispod ruke i poveo prema automobilu. Srebrnasti „porše” nalazio 

se pored zadnjeg ulaza u pozorišnu zgradu.

Bet je znala da ne sme da dozvoli da Edvard vidi mccto gde ona živi. Bilo 

bi to isuviše veliko poniženje za nju.

—          Hajde, pokaži mi put, kukavice!

—          Kvins... — rekla je tiho.

—          Mislio sam da stanuješ na Park Aveniji — pogledao ju je začuđeno.

—          Stanovala sam tamo dok sam više zarađivala. Sada moram da štedim, 

dok ne platim porez. Čak i polovina stanarine bila je prevelika za mene.



—          Jesi li tamo živela sa nekim muškarcem?

—          Ne vidim zbog čega bi to tebe zanimalo.

—          Pre šest godina je malo nedostajalo da te pozovem da se preseliš kod 

mene-

—          Da me pozoveš? — bila je šokirana.

—          Naravno. Da nisi bila nevina..-

—          Znači li to da su te oduvek privlačile iskusne žene? — upitala je s 

drhtajem u glasu.

—          Ne znam kako da ti odgovorim na to pitanje. Bilo bi mi lakše da si 

već imala nekog momka pre mene. Plašio sam se da bi mogla da iskoristiš 

svoju nevinost da me uceniš. Tada nisam bio naročito raspoložen za brak- I 

dalje nisam... — ponovo ju je pogledao.

—          Ne treba da me se  plašiš.  Ništa ne tražim od tebe.  Karijera mi je 

važnija od svega.

—          Pred tobom je blistava budućnost. Nekoliko puta sam te gledao u 

pozorištu. Bila si zaista sjajna.

—- Hvala — promrmljala je svesna činjenice da je Edvard veoma retko 

izgovarao pohvale.

— Kuda sad?

—          Levo, pa zatim desno kod idućeg ugla — rekla mu je.

Automobil  se  zaustavio  pred  ulazom  u  zgradu.  Bet  je primetila 

nezadovoljstvo na Edvardovom licu. Ugasio je motor i izvadio ključeve iz 

brave.

—          Nemoj da ideš gore, Edvarde — rekla je Bet molećivo.

—          Želim da vidim kako to tamo izgleda.

Znala je da nema nikakvog smisla da se prepire sa njim. Ljutito je krenula 

uz stepenice. Naravno, lift je i te večeri bio pokvaren.

Edvard je zastao na vratima i pogledom prešao po sobi.

—          Ovo je… — nije dovršio rečenicu.



— Ne vidim ništa rđavo u tome što živim ovde. Toplo mi je i stan ne 

prokišnjava.  Uvek sam svesna  prisustva  svojih  suseda.  Deca  plaču,  ljudi 

pevaju i svađaju se. Nikad mi nije dosadno. Pored toga, stan u kojem sam 

živela u Atlanti ne razlikuje se mnogo od ovog.

—          Sada  je  drugo  vreme.  Onda  nisi  imala  drugog  izbora.  Bila  si  na 

početku karijere.

—          Ni sada nemam drugog izbora- Jeli si raspoložen za kafu? Ili te je ova 

okolina toliko oneraspoložila da želiš što pre da pobegneš?

-— Zar si to zaista pomislila? Nikada nisam bio snob, Bet.

Posmatrala ga je netremice dok je sipala vodu u džezvu.

—          Zaista, nikada nisi bio snob, Edvarde.

—          Nadam se da nisam. Nikada nisam brinuo zbog novca. ali isto tako 

nisam posmatrao s  visine ljude koji  ga  nemaju.  Okolnosti  u kojima sam 

rođen  bile  su  obična  slučajnost.  Isto  tako  sam  mogao  da  se  rodim 

siromašan.

Do tada Bet nije mnogo razmišljala o Edvardovom poreklu. Sada se setila 

da  je  jedan  od.  njegovih  predaka  bio  engleski  vojvoda.  Sam  Edvard  je 

veoma ličio na svoje pretke koje su slikali najpoznatiji slikari-

Sused koji je živeo u stanu ispod Betinog, tog trenutka je počeo svoje 

uobičajeno večernje pevanje. Edvaid se osmehnuo.

—          Je li to Verdi? — upitao je.

—          Pogodio si od prve. Taj čovek se zaista trudi da peva, mada nema 

nimalo sluha. Navikla sam na njegov glas i više mi to uopšte ne smeta.

—          Verovatno mašta da se pojavi u Metropolitenu. Malo je ljudi koji 

uspeju da ostvare svoje snove — pogled mu je lutao po prostoriji.

—          Jesi li ti postigao sve što si želeo? Postao si poznat pisac i reditelj. Po 

tvojim tekstovima snimljeno je nekoliko poznatih filmova. Uradio si sve . ..

—          Zaista  misliš  tako?  Nisam  baš  sve  postigao,  Bet.  Očajnički  želim 

nešto što nisam uspeo da dobijem — polako ja spustio šolju na sto.



— Šta je to?

—          Da vodim ljubav s tobom. Ludim od želje za tim...

Stari bol se ponovo vraćao. Bet se činilo da gubi tlo pod nogama.

—          To je zaista zanimljivo. Zar me samo zbog toga ponižavaš pred svim 

glumcima?

Oči su mu se ispunile hladnoćom kada je čuo Betine reči.

—          Znam da  nikada  nećeš  moći  da  zaboraviš.  .  .  Ne  krivim te  zbog 

gorčine. Ipak, tada je to bio jedini izlaz. Bila si luda od ljubavi za mnom. 

Nisam mogao ništa da ti ponudim, osim nekoliko poljubaca na mesečini. 

Bio  xam  sposoban  samo  za  kratku  avanturu.  Morao  sam  što  pre  da 

prekinem tu našu vezu.

—          Mogao si lepo da mi kažeš ...

— Veoma si tvrdoglava, Bet. Sumnjam da bi se pomirila s tim. Morao 

sam da učinim nešto mnogo drastičnije. Pored toga, Glorija je bila veoma i 

predusretljiva  prema  meni.  Znao  sam  đa  će  te  tvoj  ponos  naterati  da 

preživiš.

Bet se grleno nasmejala.

—          Da,  moi  ponos  me  je  naterao  da  se  preselim u  Njujork.  Zar  nisi 

razmišljao o tome šta će ostali da mi urade posle tvog odlaska?

—          Ne znam šta hoćeš da kažeš, Bet.. 

—          Tvoja mala prijateljica je sve vreme pričala da sam ti se obesila o vrat 

i  da  si  zbog  toga  morao  da  pobegneš  od  mene.  Čitava  trupa  mi  se 

podsmevala. Na kraju sam morala da odem.

—          Zao mi je. Nikada nisam razmišljao o tome.

—          Zašto bi razmišljao? Bio ti je potreban neko da te zabavlja, a ja sam 

se našla pri ruci.

Pogledao ju je skupljenih očiju.

—          Ništa mi nije teže palo od tog odlaska, Bet.

—          Zar sam ti toliko značila? — nije mogla da sakrije ironiju u glasu.



—          Ne radi se samo o tome, Bet. Ja sam ođuvek bio sai& Nikada nisam 

poželeo da delim život s nekim. Takav život nije bio za tebe- Želela si da se 

udaš i da imaš decu... Ja nisam bio u stanju da ti to pružim.

Primetila je neki neobičan prizvuk u njegovom glasa, ali nije mogla da ga 

odgonetne.

—          Treba oboje da se odmorimo. Sutrašnja proba počinje ranije nego 

obično. Hvala na kafi, draga — Edvard je iznenada ustao.

—          Nema na čemu.

Naglo se okrenuo prema njoj i pokrio dlanovima Betine vrele obraze.

—          Lepša si nego ikad, Bet. Kosa ti je poput vatre. Koliko puta sam je 

sanjao rasutu na mom jastuku . . .

Usne su joj se polako rastvorile. Više od svega želela je da ponovo oseti 

ukus Edvardovog poljupca-

—          Nikada to nećeš videti — odgovorila mu je prkosno.

Nije smela da pokaže Edvardu koliko joj je stalo do njega.

—                Je Ii to izazov? Znam da više nisi devica. Ipak, ne smem da dozvolim da još 

jednom prođem kroz sve to. Vežbaj svoju izazovnost na nekom drugom, na primer 

na Hedisonu. Drži se podalje od mene.

Naglo se okrenuo i izašao. Vrata su se s treskom zalupila za njim. Neko 

vreme je gledala prema vratima, ne znajući šta da misli. Najzad je polako 

pokupila prljave šolje i odnela ih u kuhinju.

                                                       *

Nadala se da će se posle toga Eđvarđovo ponašanje prema njoj promeniti. 

Umesto toga, za vreme probe njegove oči su je pratile u stopu, sevajući s 

pretnjom kada bi joj se Dejvid Hedison približio.

—          Šta si mu sada učinila, dušo? — zadirkivao ju ie Dejvid.

—          Mi srno stari neprijatelji.

—          Zaista? Jesi li sigurna u to? — oči mu je ispunila radoznalost.



—          Nije važno. Idem u park da ručam. Videćemo se kasnije.

—          Mogu li da pođem sa tobom?

Odmahnula je glavom.

—          Zaželela sam se samoće.

Gledao je za njom bez reči. Izgledalo je da mu ie bilo krivo što ga Bet nije 

pozvala  da  joj  se  pridruži.  Bio  je  svestan  da  ie  ona  pripadala  Edvardu 

Mekolu, želeo to on ili ne.

Bet je sela na klupu. Deca su se igrala pored jezera. I ona bi mogla da ima 

decu, pomislila je.

Poslednji put kada su njih dvoje bili zajedno dan je bio sličan ovome. 

Ležali  su  zagrljeni  na  maloj  čistini  u  parku u  Atlanti.  Razgovarali  su  o 

budućnosti, o slavi koja ih je čekala.

                                                     •

„Šta bi želeo, Edvarde?"

„Da postanem tvoj ljubavnik'' — mrmljao je tiho.

Nasmejala se.

„To će zaista biti veliki dan.'’

„Šta misliš o današnjem danu?

Poljubio ju je nežno.

Činilo joj se da je taj poljubac bio drugačiji od ostalih. Bilo je u njemu 

više  nežnosti  nego  ikad.  Istovremeno,  u  njemu je  bilo  nekog skrivenog 

straha.

—          Bet, znaš li šta to znači? — šaputao je Edvard.

U parku je bilo tiho. Samo su glasovi ptica remetili tišinu.

Nije znala šta znači fizička ljubav, ali je želela da je doživi. Odgovorila 

mu je samo klimanjem glave.

„Znam da bi nam bilo lepo. Želimo jedno drugog. U tome nema ničeg 

neobičnog, Bet. Ne treba da se stidimo naših želja.



„Ja se ne stidim. Samo se pomalo plašim.”

„Pokušaj da shvatiš kako se ja osećam” — čula je Edvardov šapat.

Polako je otvorila oči i zagledala mu se u lice. Činilo joj se da je čitav svet 

u tom trenutku bio njen.

„Volim te, Edvarde. Želim da se udam za tebe i da imamo puno dece.”

Radost i strast su odjednom nestali sa njegovog lica. To se dešavalo uvek 

kada bi neko pomenuo brak, primetila je Bet već ranije.

„Znam da to želiš, draga. Ta tvoja želja će me proganjati čitavog života.”

U tom trenutku nije mogla da shvati značenje njegovih reči, ali su one 

probudile Betin strah.

„Ti si još devica, draga. Pored toga, veoma si mlada. Nemam šta da ti 

ponudim.”

„Novac mi nije važan . ..”

„Znam. Nije važan ni meni. Nisam mislio na to. Zaslužuješ mnogo više 

nego što mogu da ti pružim. Jednoga dana ćeš mi biti zahvalna zbog ovih 

reči, Bet...”

Posle toga je otišao. Tada nije znala da je to bio odlazak iz njenog života. 

Tek kada je, nekoliko dana kasnije, Edvard pred čitavom trupom rekao da 

odlazi u Njujork, Bet ja shvatila značenje njegovili reči.

Te večeri vratio se kući zajedno sa Glorijom. Od sna,  do noćne more 

prošlo je samo nekoliko dana.

Oči su joj bile pune suza, dok je polako pila kaiu. Ose- tila je nečiju ruku 

na ramenu.

—          Znam da se stare uspomene vraćaju. — čula je Edvardov glas.

—          Gluposti — rekla ie nehajno, svesna da nikada ranije nije tako dobro 

glumila.

—          Ne možeš me prevariti. Poznajem te isuviše dobro.

—          Da, poznaješ me.



Nadala se da će Edvard otići, ali se to nije dogodilo. S uzdahom je seo na 

klupu pored nje.

—          Danas smo imali naporan dan Čeka nas još nekoliko sati rada. Nemaš 

pojma koliko mrzim probe.

—          I ja ih mrzim, naročito kada se radi s tobom. Zar moraš sve vreme da 

me ponižavaš pred ostalima? Je li to cena za postizanje karijere?

—          Nadao sam se da ćeš mi jednog dana postaviti to pitanje. Želim te, 

Bet!  Bio  sam  više  nego  siguran  da  je  šest  godina  bilo  dovoljno  da  te 

zaboravim. Sada vidim da nije tako! Stari bol još uvek postoji u meni.

Znala je da ne sme da izgubi prisustvo duha. To bi mogla da bude zamka.

—          Uverena sam da nisi navikao da te žene odbijaju,Edvarde.  Imam 

previše dobro pamćenje. Još uvek se sećam uvreda koje si mi naneo.

Pogledom je potražio Betine oči.

—          Ni meni nije bilo lako. Voleo sam te —rekao je.

Bile su to reči koje Edvard nikada ranije nije izgovorio.

Nije bila sigurna u njihovu istinitost. Ipak je osetila strahovito potrebu da 

zaplače, zbog svih tih godina koje je provela sama.

—          Zaista?  Izabrao  si  najneobičniji  način  da  izraziš  svoju  ljubav  — 

primetila je drhtavim glasom.

—          Nisam želeo brak. Ni sada ga ne želim. Ti si sanjala o mužu  i 

deci, a to se nikako nije uklapalo u moja shvatanja o životu — objasnio joj 

je Edvard.

—          Možeš  da  čestitaš  sebi.  Uspeo  si  da  pobegneš  — ironično  mu je 

odgovorila.

—          Naravno. Zašto se ti nisi udala, Bet?

Osmehnula mu se.

—          Naterao sj me da se otreznim, dragi. Više nisam sposobna za čvrste 

emotivne veze.  Zar  ne  možeš  da  shvatiš  koliko  si  mi  zla  naneo svojim 

postupcima?



—          Nemoi da svaljuješ  krivicu na mene.Ti  si  bila  sanjar,  a  ne ja.  Od 

samog početka sam bio pošten prema tebi — oči su mu bljesnule pretećim 

sjajem.

—          Imala sam tada osamnaest godina. Ti si bio prvi muškarac u kojeg 

sam se zaljubila. Zahvaljujući tebi uspela sam da odrastem. Naučila sam šta 

znači biti žena.

—          Ne baš sasvim ...

Osmehnula mu se nežno.

- Ne s tobom, nravno . . . Moj prvi  ljubavnik nije bio ni nalik na tebe. Bila 

sam svesna da onaj ko gubi, ne može da bira — dodala je.

Lice mu je pobledelo,  ali  nije rekao ništa.  Najzad je  okrenuo glavu u 

stranu.

—          Je li te povredio?

—          Bilo  mi  je  lepo.  Ti  si  mi  pomogao  da  se  oslobodim  mnogih 

predrasuda.  Onog  dana  u  parku  shvatila  sam da  treba  da  se  prepustim 

osećanjima.

—          Nisam znao da sam bio toliko značajan . ..

—          Znao si ti dobro kako stvari stoje. Jesi li se uplašila da bih mogla da 

zatrudnim i da te tako zadržim uz sebe? — okretala je šolju u ruci.

—          Nisi ti taj tip žene, Bet — oči mu je ispunila ironija.

—          Ne bih te ni zadržavala, pošto si. mi jasno dao do znanja da nisi u 

stanju da se vežeš za jednu ženu. Zar te nisam zatekla sa jednom od tvojih 

ljubavnica? Bilo je to dobro iskustvo za mene. Ipak, ne bih želela da se 

ponovi ...

—          Nije mi tako delovalo te večeri- Bila si isuviše nesreć- na za ženu 

koja nije zainteresovana ...

Jedva je uspevala da ostane mirna. Hladno je slegnula ramenima, dok je u 

njoj besnela bura.

—          To je bilo davno. Naravno, sada je tu Dejvid .. -



—          Ostavi njega po strani — ljutito joj je odburusio Ed

�

vard.

—          Da nisi ljubomoran?

Nije smela da zaboravi Edvardovu burnu narav. Otišla je previše daleko. 

Mada je bila čvrsto odlučila da ne dozvoli da je preplave dugo potiskivana 

osećanja, Edvardov poljubac je uspeo da ih probudi.

Bet  je  jedva  uspevala  da  ostane  mirna  i  da  deluje  nezaintereso  vano. 

Želela je Edvarda. Volela ga je svim srcem. Ipak, previše ga se plašila da bi 

smela to da mu prizna.

Mogao bi ponovo da ode, a to Bet nije mogla da podnese. Bilo bi bolje za 

nju da izbegne svaku vezu sa njim.

Prošlo  je  nekoliko  trenutaka  dok  Edvard  nije  shvatio  da  njegova 

milovanja nisu delovala na Bet. Naglo se odmakao od nje i zagledao joj se u 

oči.

—           Hladna kao led ... — prošaputao je.

—           Tako je. Ne želim te više, Edvarde — odgovorila mu je s ironijom u 

očima.

Uzdahnuo je i pustio Bet iz zagrljalja. Zavukao je ruke u džepove.

—          Znam da mogu lako da te nagovorim da promeniš mišljenje o meni, 

ali ne bih želeo da izazivam nevolje. Nisi vredna mog truda, draga. Mirne 

savesti te prepuštam Dejvidu Hedisonu— iz očiju mu je izbijala hladnoća.

Okrenuo se i pošao. Betje osetila olakšanje. Bilo joj je drago što je 

opasnost prošla.

Ipak, u dubini duše je žalila zbog Edvardovog odlaska.  Oči su joj bile 

pune suza. Edvard Mekol je bio jedini čovek kojeg je volela.

Bila je spremna da učini sve za njega. Kada bi joj samo pružio šansu . .. 

Sasvim rečito joj je objasnio da ga zanimaju samo fizička zadovoljstva. Bet 

je bila isuviše ponosna da bi mogla da prihvati takav život.



Podigla  je  torbu  i  krenula.  Praznu  papirnatu  šolju  je  bacila  u  prvi 

kontejner. Kada bi i njena sećanja mogla tako lako da se odbace, palo joj je 

na pamet.

                                                  III

Prošle su gotovo dve nedelje od početka proba. Dženet ju je pozvala na 

večeru,  ali  Bet  nikako  nije  uspevala  da  odvoji  vreme  za  to.  Edvard  je 

insistirao  na  tempu.  Bet  je  primetila  da  se  i  Dejvid  našao  na  njegovom 

nišanu.

Ona je provodila dosta vremena sa Dejvidom. Razgovarali su o glumi- 

Nekoliko puta Dejvid ju je posetio u  stanu.  Činilo joj se da je to najviše 

smetalo Edvardu.

Taj dan je bio gori od ostalih. Edvard se ponašao kao pobesneli bik. Bet je 

drhtala čitavim telom kada je prepodnevna proba završena. Znala je da je 

sama bila kriva za sve.

Bila je svesna da je Edvard odlučio da pretvori njen život u pakao, samo 

zato što mu je ona rekla da je neki drugi muškarac zauzeo njegovo mesto. 

Činilo  joj  se  da  bi  najbolje  bilo  da  prekine  sa  radom na probama  i  da 

pronađe neki drugi posao. Nije mogla da podnese saznanje da ie Edvard 

ponižavao  Dejvida  zbog nje.  Dejvid  nije  bio  rđav  momak i  to  nije  bilo 

pošteno.

Sačekala je da se ostali  raziđu, a zatim je prišla Edvardu. Primetila  je 

neprijateljski sjaj u njegovim zelenim očima.

—          Pa? Zar nisi gladna?

Prekrstila je ruke na grudima i stegla pesnice, kao da će joj to pomoći.

—          Želim da napustim trupu — rekla je odlučno.

—          Molim? — polako je ustao.

—          Želim da napustim trupu. Nema smisla da ponižavaa



Dejvida  samo zato što smo nas  dvoje  dobri  prijatelji.  Možda si  na taj 

način želeo da me se resiš?  U  svakom  slučaju,  to  će se  ostvariti. 

Pobedio si — pružila mu je rukopis.

Edvard je hladno zurio u njenu pruženu ruku.

—          Probe  traju  već  dve  nedelje.  Sada  ne  mogu  da  menjam  glavnu 

glumicu — rekao je.

—          Ali možeš da joj život pretvoriš u pakao. Zašto to radiš, Edvarde?

—          Želela si tu ulogu, draga. I Hedison ju je želeo — odgovorio joj je 

Edvard ironično.

—          Sada treba da ispaštamo zbog toga, zar ne? Krivi smo za zločin koji 

nismo počinili. Već sam ti rekla koliko mi je krivo što sam uopšte poželela 

tu  ulogu. Nadam se da neću ponoviti tu grešku. Žao mi je što Dejvid pati 

zbog...

—          Nije dobro naučio tekst. Zbog toga sam vikao na njega. To ne sme da 

se  ponovi.  Tražim  savršenstvo  od  čitave  trupe.  Oteraću  sve  koji  ne 

ispunjavaju svoje dužnosti kako treba.Ne pravim nikakvu razliku ...

—          Preteruješ!

—          Možda biste vas dvoje morali više pažnje da posvetite radu na tekstu, 

umesto da vežbate u krevetu!

Ošamarila ga je istog trenutka, ne razmišljajući o posledicama.

Nije ni trepnuo.

—          Čekao sam da se to dogodi, da se pokaže tvoja strasna priroda.

Dok su joj suze navirale na oči, osetila je Edvardove usne na svojima.

—          Poljubi  me onako strasno kao onog dana kada  smo bili  u  parku. 

Čeznula si da osetiš moje usne na svojima, da zavučem ruku ispod tvoje 

bluze ... Zar si zaboravila kako je bilo, Bet?

Nikada neće zaboraviti taj dan. Grčevito je obavila ruke oko Edvardovog 

vrata, dok su joj usne ponovo potražile njegove. Nije više mogla da sakriva 

svoju čežnju.



Drhtala je čitavim telom, kada se Edvard odmakao od nje i zagledao joj se 

u oči.

—- Prošlo je šest dugih godina od tada... Čim sam te dodirnuo, to vreme 

je nestalo. Želim te više nego ikad, Bet.

Nije imala snage da izgovori ni reč. Disala je kratko i ubrzano. Bez reči 

Edvard se nagnuo prema njoj i ponovo je zagrlio.

—          Ne možemo da vodimo ljubav na sred pozornice, Bet ...

—          Edvarde ...

—          Nemoj da kažeš ni reč, draga. Dozvoli mi da te ljubim, kao što sam te 

ljubio  nekad.  Poludeo  sam  od  želje  za  tobom.  Pojavljuješ  se  u  mojim 

snovima, danju neprekidno mislim na tebe. Ne mogu više da obuzdam svoje 

želje.

Bet ga je želela svom snagom, ali , je znala da bi joj ta veza mogla doneti 

samo nevolje. I dalje ga je volela kao nekad, uprkos svim onim godinama i 

poniženjima koja ie zbog njega preživela.

—          Edvarde, nemoj ... — rekla je molećivo, kada ju je on poveo prema 

salonu iza pozornice.

—          Prošlo  je  mnogo  vremena,  ali  ipak  mogu  da  raspoznam želju  na 

tvom licu.

—          Nikada nismo išli do kraja . ..

—          Tada si bila devica. Nisam smeo to da ti oduzmem. Znao sam da ćeš 

jednog dana poželeti da se udaš. Možda će tvoj muž želeti da bude prvi.

—          A sada?

—          Sada imaš dvadeset pet godina i više nisi devica. Pored toga, više ne 

čezneš  da  se  udaš.  Sada  je  sve  drugačije.  Možemo  da  se  predamo 

osećanjima. Možemo da vodimo ljubav ...

—          To je samo seks. Niko nije pominjao ljubav, Edvarde.

Pogledom je potražio njene oči. Činilo joj se da je Edvard hteo još nešto 

da joj kaže.



Napeto je čekala.

—           To ne bi bilo obično fizičko uživanje. Nas dvoje smo stvoreni jedno 

za drugog.  Ti  to  vrlo  dobro  znaš  — nagnuo se  prema njoj  i  ponovo je 

poljubio.

Tiho je kriknula.

—          Tako je bilo i kada sam te prvi put poljubio. Ležali smo ispod onog 

starog hrasta u parku . . . Poljubio sam te i pre nego što si shvatila šta se 

dešava,  ruke su mi se našle na tvojim nagim grudima. Ljubio sam te po 

vratu i licu... Po grudima ... Ovako, kao što te ljubim sada ...

Zadrhtala je čitavim telom osetivši njegove usne na grudima.

—          Sve je bilo isto kao sada. Sve je bilo isto, samo si ti sada mnogo lepša 

i želiš me strasnije nego onda. Pomozi mi, Bet...

Prsti  su  joj  toliko  drhtali  da  je  jedva  uspela  da  raskopča  dugmad  na 

Edvardovoj košulji,

—          Želim te, Edvarde...

—  Želiš . .. Sasvim?

—          Da, sasvim.

—          Pogledaj me! — čula je njegov glas.

Polako je Otvorila oči. Ugledala je Edvardov lik maglovit i dalek.

—          Sada? — čula je njegovo pitanje.

—          Da, Rada.

—          Ovde?

Nije mogla da mu odgovori. U mislima je već videla svoje nago telo kako 

se predaje njegovim milovanjima.

—          Najpre ću ti  skinuti odeću. Onda ćeš  ti  skinuti moju...  — čula je 

Edvarđov šapat.

Uzdah joj je ličio na jecaj.

—          Ne još ... — disao je u'brzano.



Počeo je da joj skida košulju, kada su se vrata iza pozornice  treskom 

zatvorila.

—          Uskoro ćemo imati društvo ...

Betine oči ispunili  su se strahom.

—          Dovoljno mi je da te gledam nagu. Ipak moraš da obučeš košulju — 

dodao je.

Uzdahnula je i sela. Drhtavim prstima je počela da zakopčava dugmad.

—          Večeras ću te odvesti mojoj kući. Vodićemo ljubav čitave noći — 

rekao je Edvard.

Oči su joj bile pune suza. Bila je isuviše slaba da bi mu sada rekla istinu. 

Volela ga je do ludila. Činilo joj se da su se u tom trenutku ispunila 

sva njena maštanja. Bila joj je dovoljna samo jedna noć ljubavi sa njim.

—          Čini mi se da sam čitavog života čekao samo tebe. U svakoj ženi koju 

sam dodirnuo u proteklih šest godina, video sam tebe.

Edvardovo  priznanje  nateralo  jat  je  da  zatvori  odi.  Nije  želela  da  on 

primetj suze u njima. Dobro je pamtila bol koji ju je pratio od Edvardovog 

odlaska.

—          Bet!

Otvorila je oči.

—          Večeras ćemo razgovarati o svemu.., Sve ćemo lepo isplanirati.

—          Šta možemo nas dvoje da planiramo? Leći ćemo zajedno u krevet, 

vodićemo ljubav i to je sve. Kada se ujutro budem probudila, više nećeš 

biti. pored mene.

—          Nije tako, Bet. Nisam ništa jači od tebe. Proteklih šest godina bile su 

pravi pakao za mene. Ako budemo vodili ljubav, to neće biti samo za jednu 

noć.

Srce joj je snažno zakucalo.

—          Otarasi  se  tog  Hedisona.  Ti  si  samo moja,  Bet.  Večeras  ću  ti  to 

dokazati — rekao joj je Edvard neočekivano.



Osmehnula mu se. čula je kako se koraci približavaju preko pozornice.

U nastavku probe Edvard je bio mnogo ljubazniji prema Dejvidu. Bet je 

bila više nego zadovoljna zbog toga.

U pola deset je počela da oseća nervozu. Prošlo je još pola sata dok se 

proba nije završila. Spremajući se da krene kući, primetila je Dejvida koii ju 

je čekao na stepeništu koje je vodilo prema izlazu za glumce.

Kada je primetio da je pored nje stajao Edvard, kratko joj je mahnuo i 

krenuo.

—          Plašiš li se? — upitao ju je Edvard kada su krenuli u mrak.

—          Ne znam ni sama .. 

—          Sada bar nisi devica. To znači jedan problem manje-čula je Edvardov 

smeh.

Prebacio je ruku preko Betinog ramena i privukao je k sebi.

—          Danima sam čeznuo za ovakvom večeri. Jedva čekam da te zagrlim, 

Bet... — ućutao je, kao da joj ostavlja malo vremena da njegove reči 

pretvori u slike.

—          I ja sam sanjala o svemu tome... Beli čaršavi i svetio koje gori.. 

—          Zaista to želiš?

—          Naravno. Hoću da ti vidim lice, kada se to bude događalo.

—          Onda idemo, dok još imam snage da vozim.

Brzo su stigli do  njegovog  stana  na  Menhetnu.  Dok su se  vozili 

liftom, Edvard ju je ponovo zagrlio.

Ćutali su sve dok se vrata stana nisu zatvorila za njima.

—          Želiš li nešto da popiješ? — upitao ju je Edvard.

Odmahnula je glavom. Čekala je na taj trenutak šest godina i u ovom 

trenutku želela je samo da se nađe u njegovom zagrljaju.

—          Budi nežan, Edvarde — prošaputala je.

—          Ne brini, Bet- Želim te više od svega na svetu, ali ću biti nežan .. .



—          Dobro ...  — htela je još nešto da kaže, ali  ju je Edvard podigao i 

poneo u spavaću sobu.

Postelja je bila ogromna. Velika postelja, za velikog čoveka, pomislila je 

Bet.

Polako joj  je skidao odeću, dok ga je Bet posmatrala.  Najzad je ležala 

sasvim naga. Znala je da su joj obrazi rumeni od uzbuđenja, ali je nije bilo 

briga. Netremice je gledala dok se Edvard skidao. Bio je to prvi put da je 

pred sobom videla sasvim nagog muškarca. Ipak nije okrenula glavu.

—           Nadam se da se ne stidiš — čula je njegove reči.

—           Malo... Nikada nismo bili ovako bliski.

—          Bili smo u mojim mislima.

Polako je spustio ruke na njena naga ramena. Bet je zadrhtala od tog 

dodira.

—          Da li  je  prošlo  mnogo  vremena  od  kako  si  poslednji  put  bila  sa 

nekim muškarcem?

—          Zašto pitaš?

Nežno je rukom prešao preko njenih grudi.

—          To me obavezuje da budem još nežniji, kao da si zaista nevina.

—          Prošlo je mnogo vremena ... — šapat joj je bio jedva čujan.

Osmeh na  njenim  usnama bio je znak za Edvarda da je zagrli snažno. 

Osetila je toplinu njegovog nagog tela pored svog.

Svetla su gorela iznad njihovih glava. Bet se činilo da sanja. Toliko ga je 

volela...  Ljubav prema Edvarđu bila je dovoljna da ona pogazi  sve svoje 

principe.

Sva  je  zatreperila  kada  ju  je  Edvard  dodirnuo,  onako  kako  je  nikada 

ranije nije dodirivao- Njegove oči su je sve vreme netremice pratile, tražeći 

reakciju u Betinim očima.

—          Da,  mislio  sam  da  će  biti  tako  ...  Bio  sam  siguran...—  čula  je 

Edvardov šapat.



Bio  je  to  tek  početak.  Tokom narednih  minuta  Bet  je  naučila  o  sebi 

mnoge stvari o kojima nije imala pojma. Shvatila je da postoje dodiri koji 

moigu  da  izazovu  pravu  eksploziju  njenih  osećanja.  Edvardovo  lagano 

milovanje dovodilo  ju  je  do ludila.  Bespomoćno se  privijala  uz njega,  u 

čežnji za novim milovanjima.

Najzad je sve došlo do vrhunca.

—          Devica. . . — čula je Edvardov promukli šapat.

Činilo joj se da  se  sve  okretalo  oko  nje.  Grozničavo  je tražila 

Edvardove tople ruke, u potrazi za smirenjem.

Osetila  je  Edvardovu oznojanu kožu ispod svog obraza.  Najzad se  sve 

utišalo.  Polako je  otvorila  oči  i  potražila  njegovo lice.  Dobro  je  osećala 

ubrzane otkucaje Edvardovog srca.

Rukom je sklonio vlažan pramen njene kose sa čela-

—          Jesi li se svih ovih godina čuvala za mene? — upitao ju je Šapatom.

—          Čuvala?

—          Znam da si do pre nekoliko trenutaka bila devica — odgovorio joj je.

Zastao joj je dah. Učinilo joj se da je čula njegov šapat, ali je bila sasvim 

obuzeta strašću i nije želela da razmišlja o tome.

—          Znao si?

—          Nadam se da nisam bio grub. Nikada ranije nisam vodio ljubav sa 

devojkom koja nema iskustva. Nisam primetio da te je mnogo bolelo.

—          Ne bih primetila ni da me je bolelo. Hoće li ti smetati ako te budem 

volela, Edvarde?

—          Neće  mi  smetati.  Nj  ja  tebe  nikad  nisam  prestao  da  volim  -— 

promrmljao je Edvard.

Podigla je glavu, u želji da mu vidi lice. Na njemu je primetila i strast i 

nežnošt i ljubav.

—          Zašto si onda ... — glas joj je ispunila gorčina-



—          Bila si isuviše mlada. Dali smo jedno drugom sve što smo mogli, Bet. 

Ni sada nisam zainteresovan za brak, kao ni pre šest godina. Mada te volim 

svom snagom, to još uvek ne znači da ću se oženiti tobom.

— Ništa ne shvatam — potražila je pogledom njegove oči.

—          Nisam  ni  očekivao  da  ćeš  shvatiti,  draga  —-  odgovorio  joj  je  i 

okrenuo se na stranu.

Osetila je njegov poljubac na usnama.

—          Ima mnogo razloga... — dodao je zamišljeno,

—          Šta ti zapravo želiš? — upitala ga je Bet nesigurno.

—          Želim da spavam s tobom ... Ne samo ovaj put...- ruka mu je nežno 

kliznula preko njenih nagih leđa.

—          Koliko će to trajati?

—          Dok traju probe. Možda će potrajati i duže od toga. Možda i kraće . .. 

Možeš li to da prihvatiš, Bet?

—          Ne znam, Edvarde . 

Njegove ruke su se obavile oko njenog uzdrhtalog tela. Sve je bilo kao 

onog dana u Atlanti, možda i lepše.

Bet i Edvard su postali gotovo nerazdvojni. Dejvid Hedison je bio jedina 

osoba kojoj  se  ta njihova bliskost  nije  dopadala.  Bet ga je sasvim dobro 

razumela, ali ništa nije mogla da promeni. Bila je isuviše obuzeta svojim 

osećanjima prema Edvardu, da bi se upuštala u rasprave sa Dejvidom.

Odlazila je svake večeri u Edvardov stan. Provodili su noći zagrljeni na 

ogromnom krevetu u njegovoj spavaćoj sobi. Bet nije ni sanjala da fizička 

ljubav  može  da  donese  tolika  zadovoljstva!  Vremenom su  sve  prepreke 

među njima počele da nestaju i oni su se predali uživanju.

Jedne večeri dok su zajedno gledali televizijski program, Bet je primelila 

da do tada nije uzimala nikakva sredstva za kontracepciju.

—          Ne bi mi smetalo ni kada bih ostala u drugom stanju. Znaš dobro 

koliko volim decu. Ipak mi se čini da bi trebalo da preduzmemo nešto.



Učinilo joj se da je prošlo dosta vremena dok joj Edvard nije odgovorio. 

Osećala je samo njegovo teško disanje.

—          U pravu si, Bet. Probe se bliže kraju i za manje od mesec dana ja ću 

se vratiti u Holivud. Ti ćeš sa trupom otići u Filadelfiji. Mislim da sada nije 

pravi trenutak da razgovaramo o tome. Pustimo da se stvari malo ohlade.

Naglo se odmakla od njega- Oči su joj se raširile od straha. Edvard ju je 

zagrlio gotovo grubo.

—          Nemoj me tako gledati. Volim te, Bet!

Oči su joj se napunile suzama.

—          Zašto me onda ponovo napuštaš?

—          Ne  napuštam  te.  Znaš  dobro  da  moraš  da  ostaneš  sa  trupom.  Ja 

moram da odem i da dovršim scenario. Pored toga, moram da odaberem i 

glumce.  Ne  smem  sada  napustiti  taj  projekat.  Uostalom,  i  ti  ćeš  imati 

mnogo posla. Uveren sam da će ti ta uloga doneti mnoge nagrade.

Bet je pokušala da se osmehne.

—          Dobro. . . Nadam se da to ne znači definitivan rastanak. Ne bih to 

mogla da podnesem, Edvarde.

Lice mu je pobledelo.

—          Volim  te,  Bet.  Ti  to  dobro  znaš.  Ipak  mi  treba  malo  vazduha. 

Potreban mi je odmor.

—          Verujem tj,  Edvarde — rekla je Bet s uzdahom, ali joj  je glas bio 

ispunjen nevericom.

Edvaraovo lice je u tom trenutku imalo izraz kakav Bet nikada ranije nije 

primetila.  Činilo  joj  se  da  to  više  nije  bio  onaj  Edvard  kojeg  je  dobro 

poznavala. Pred njom se nalazio čovek kojeg su razđirale sumnje.

Te večeri Edvard ju je prvi put odvezao u stan. Nije htela da se raspravlja 

sa njim, mada bi radije provela noć u njegovom stanu.



Možda je bio u pravu, pokušavala je da ubedi sebe. Edvard će provesti 

nekoliko noći sam, pred televizorom, u hladnoj pstelji i shvatiće koliko mu 

Bet nedostaje. Bila ie više nego sigurna da će je posle toga pozvati.

Probe su se u međuvremenu nastavile- Došao je trenutak da se  trupa 

preseli u Filadelfiju. Scenografija je već bila gotova i Edvard se pripremao 

za odlazak u Holivud.

—          Piši mi — rekla mu je Bet na rastanku, ne uspevaući da sakrije tugu 

u glasu.

—          Naravno da ću ti  pisati,  najdraža moja.  Tako si  bleda.  Da li  ti  je 

dobro?

—          Naravno. To je samo prolazna prehlada. Verovatno sam ja dobila od 

Dženet Pre nekoliko dana smo večerale zajedno.

—          Čuvaj se! Uskoro ću se vratiti.

—          Sumnjam ... — promrmljala je Bet više za sebe. 

Nikako nije uspevala da se oslobodi utiska da se tog trenutka sve završilo.

—          Do viđenja, draga — čula je Edvardov šapat-

Edvard je nikada ranije nije poljubio sa toliko nežnosti.

Bet je bespomoćno obavila ruke oko njegovog vrata. Osetila je neodoljivu 

potrebu za Edvardovom snagom, za njegovom podrškom. Oči su joj bile 

pune suza dok ie očajnički tražila njegove usne.

—          Do viđenja, Bet — Edvard ie ponovio pozdrav.

Osmehnuo joj se jog jednom, a onda je podigao torba i krenuo prema 

avionu. Nijednom se nije osvrnuo.

Nekoliko dana kasnije Bet je shvatila da njena virusna infekcija i dalje 

traje.  Činilo  joj  se  da je svakim danom imala sve manje snage.  Dani  su 

prolazili sporo i činilo joj se da se probe nikada neće završiti.

Na sreću,  predstava je  završena na vreme i  nikakve izmene nisu bile 

potrebne.

Tih dana je saznala da je Edvardov asistent razgovarao sa njim.



—          Da li mi je nešto poručio? — upitala ga je Bet sa strepnjom u glasu.

—          Mislio sam da ti je već telefonirao. Vas dvoje ste bili prilično bliski, 

zar ne?

Bet se osmehnula neuverljivo. Znači, sve je bilo gotovo. Da ju je Edvard 

zaista voleo, javio bi joj se telefonom, ili bi joj napisao nekoliko redaka.

Njegove reči o ljubavi bile su obična laž. Želeo je samo njeno telo. Sada 

su njegove želje bile zadovoljene i nije bilo razloga da se ta veza nastavi. 

Verovatno je već imao novu prijateljicu, zaključila je Bet.

Tupo je zurila u zid garderobe. Zar je moguće da ju je Edvard još jednom 

ostavio? Zar nije mogla na vreme da vidi opasnost? Zašto mu je verovala?

Zaista je bila glupa.

Jedne večeri, pošto se vratila kući iz pozorišta, pozvala ga je telefonom.

Glas mu je bio odsutan.

—          Edvarde.? Jesi li to ti? — upitala ga je Bet nesigurno.

—          Čuo sam da predstava postiže uspehe.

—          Kako si?

—          Odlično, Bet.

—          Hoćeš li doći u Njujork na premijeru? — grčevito je stegla slušalicu.

—          Bojim se da neću moći,draga. Ovde imam strahovito  mnogo  posla. 

Šta je bilo, Šeri? Ja više neću, hvala... Izvini, Bet. Ovde imam društvo.

—          Shvatila  sam.  Izvini  što  sam  te  uznemirila  —  odvratila  mu  je 

stisnutih usana.

Spustila je slušalicu, dok su joi suze navirale na oči. Više nije mogla da 

zadrži plač.

Ipak ie bila srećna ,što je uspela od Edvarda da sakrije bol koji  su joj 

njegove reči nanele. Kako je mogla da bude toliko glupa i da mu poveruje?

Sada je znala istinu i više neće dozvoliti da ie Edvard ponižava, zaključila 

je- Ponovo će ga zaboraviti, kao što je to već jednom učinila..

Bila je toliko slaba, da se jedva kretala. Dejvid je bio zabrinut zbog toga.



—          Imam druga  koji  je  lekar.  Mogao  bih  da  te  odvedem kod  njega. 

Hoćeš li? — upitao ju je nekoliko dana posle povratka trupe u Njujork.

Uzdahnula je.

—          Dobro, odvedi me, ako će te to osloboditi briga. Mislim da se radi o 

običnom umoru.

—          Možda  si  u  pravu,  mada  ja  mislim  drugačije  —  promrmljao  je 

Dejvid.

Sedela je nepomično na stolici, dok ju je doktor oprezno posmatrao.

—          Mislim da jeste. To nije kraj sveta. Zar ne volite decu?

Oči su joj se ispunile suzama.

—          Nisam udata, doktore. Igram glavnu ulogu u predstavi koja ie upravo 

postavljena. Nemam ni prebijene pare, a čovek koga volim upravo me je 

napustio. Zar to nije kraj sveta?

—          Sutra ćemo dobiti rezultate svih testova. Tada ćemo znati zasigurno. 

U međuvremenu treba da posetite lekara koji će vam dati savete o ishrani. 

Treba mnogo da se odmarate.

Osmehnula mu se.

—          Kraj svete — reči su joj ličile na odjek.

Dejvid ju je čekao pred vratima.

—          Šta je rekao? — upitao ju je dok su išli niz stepenice.

—          U drugom stanju sam.

—          Molim? — iznenađeno je zastao.

—           Doktor misli da sam u drugom stanju. Edvard i ja smo se definitivno 

razišli,  predstava je tek počela da se igra, a ja nemam ni prebijene pare. 

Dejvide, nikada se nisam osećala tako strašno. Luda sam od ljubavi za njim!

—          Zašto mu to ne kažeš? Mislim da je to jedino rešenje-Dejvidov glas je 

bio sasvim miran.

—          Oduševiće se ...

—          Treba da zna.



—           Žao mi je što sam uništila sve tvoje iluzije. Volim Edvarda od svoje 

osamnaeste godine. Ne mogu da ga zaboravim, Dejvide.

—          Naravno da ne možeš . . . Pobrinuću se za tebe. Mogu i da se oženim 

tobom, ako pristaneš. Kako ti se to dopada? Ne mogu da ti pružim naročito 

raskošan život, ali bar nećeš biti sama.

—           To ne dolazi u obzir. Ti si divan Dejvide, ali...

—           Nemoj odmah da se buniš. Znam dobro kako se osećaš.

—          Možda je doktor pogrešio — rekla je Bet, mada ni sama nije verovala 

u to. 

Sledećeg jutra je dobila rezultate i više nije bilo mesta dvoumljenju.

                                                    IV

Bila  je  ispunjena  neverovatnim  osećanjem  smirenosti  dok  je  spuštala 

telefonsku slušalicu. Rukom je nesvesno dodirnula stomak na kojem se još 

ništa nije videlo.

Pitala se da li će se i Edvard obradovati kada bude čuo novosti. Priznao 

joj je, da je voli i Bet je bila sigurna u istinitost njegovih reči. Nikada ne bi 

mogao da bude onako nežan prema njoj da je nije voleo, uveravala je sebe.

Istog trenutka se setila da su njih dvoje bili razdvojeni. Setila se j nemira 

u njegovim očima, onog dana kada je Edvard kretao u Kaliforniju. Tu je 

bila  i  devojka koja se nalazila  u njegovom stanu one večeri kada je Bet 

telefonirala.

Ipak joj ništa nije bilo jasno. Da li se radilo o prolaznoj vezi, ili o devojci 

sa kojom se viđao i ranije?

U prvom trenutku je poželela da što pre javi Edvarđu da ie u drugom 

stanju. Ponadala se da će on odmah dojuriti  u  Njujork  i  oženiti  se 

njome.



Najzad je shvatila da sve to nije bilo toliko jednostavno. Stvari su bile 

mnogo komplikovanije.

Edvard joj je već nekoliko puta rekao da ne želi brak, ne želi nikakvo 

vezivanje. Ima li pravada ga primora na to? Možda bi bilo bolje da dete ima 

samo majku koja će ga zaista žeieti ...

Bila  je  umorna  od svih  tih  briga.  Legla  je  ti  krevet  i  zažmurila.  Dik 

Hamilton  joj  ie  ostavio  još  malo  vremena  za  odmor.  Morala  je  da  se 

pripremi za predstavu.

Kada se probudila, i dalje je osećala umor. Brzo se obukla i krenula.

—          Je li ti bolje? — upitao ju je Dik.

—          Naravno. Sve je to zbog treme — osmehnula mu se.

—          Misliš li da ćeš moći da igraš?

—          Naravno da su moći! Zar da propustim predstavu?

—          Onda možemo da krenemo sa posleđnjim pripremama.

Čak je i Dejvid bio te večeri nervozniji nego obično.

—          Je li ti dobro? — upitao je.

—          Osećam se bolje nego ikad — odgovorila mu je, ali  njene reči nisu 

mogle da rasteraju njegove sumnje.

—          Jesi li već rekla Edvardu?

—          Nisam.

—          Ne  brini,  biće  presrećan  kada  čuje.  Tvoja  beba  će  doneti  sreću 

čitavoj trupi.

—          Sujeverni glumci!

Dejvid joj je namignuo pre nego što je otišao. Bet je osetila kako joj srce 

snažno kuca pri pomisli da će se Edvard ipak te večeri pojaviti u gledalištu. 

Sumnjala  je  da  će  propustiti  svečanu premijeru  na  Brodveju.  Uostalom,

to je bio njegov tekst.

Hoće  li  dovesti  i  svoju  prijateljicu  iz  Holivuda?  Bet  se  odjednom 

oneraspoložila.



Upravo je popravljala šminku pred izlazak na scenu. Kada su  se  vrata 

garderobe otvorila. Ugledala je Edvardovonasmejano lice.

—          Jesi li iznenađena što me vidiš? — upitao ju je.

—          Malo. Dobro izgledaš.

—          Kalifornija  ima  sjajnu  klimu.  Jesi  li  uzbuđena?  —  pažljivo  ju  je 

osmotrio.

—          Uvek sam nervozna pred početak predstave — još jednom je prošla 

češljem kroz kosu.

—          Pokušao sam jutros da te pronađem. Nisi bila kod kuće,pa  sam 

pozvao Dženet. Ona mi je rekla da si otišla nekud sa Dejvidom.

—          Da. Jesi li hteo nešto posebno?

—          Hteo sam da ti poželim sreću.

—          Ja sama brinem o svojoj sreći. Kako je Šeri? Jesj li i nju doveo  u 

Njujork? — Bet je netremice posmatrala svoje napeto lice u ogledalu.

—          Bet...

—          Ne brini, neću ti praviti scene — pogledom je potražila njegovo lice.

—          Nisam ni pomislio da ćeš ih praviti. Promenila si se, Bet — namrštio 

se.

—          U drugom stanju sam.

Nije želela da mu to saopšti na takav način. Bila je to njena nervozna 

reakcija  na Edvardovo ponašanje.  Ipak,  reci  su bile  izgovorene i  bilo  je 

kasno za žaljenje.

Sa očajanjem na licu, Bet je tražila reakcija u Edvardovim očima.

— Šta kažeš?

—          U drugom stanju sam — ponovila je.

—          Znam. To stoji u tekstu.

Osetila je stezanje u grlu.

—          Edvarde, ne radi se o tekstu. Radi se o meni... — naglo je ućutala.

Sa usana joj se oteo nervozan smeh.



—          Rekla  sam  ti  da  treba  da  budemo  oprezni...  —  dodala  je  tihim 

glasom.

Nije joj promakao bes na Edvardovom licu, Disao je ubrzano, dok su mu 

oči blistale pretećim sjajem.

—          S kim si ostala u drugom stanju?

—          S tobom, naravno. Znaš da sam bila nevina…

—          Da, bila si. Znam da si održavala veze sa Hedisonom, od kako sam 

otišao.

—          Nisam spavala s njim. Samo sa tobom...

Edvard je počeo da se smeje.

—          Znači, ti si u drugom stanju i dete je moje — rekao je najzad.

—    Naravno da je tvoje.

—          To je zaista zanimljivo. Pravo biološko čudo — na licu mu je lebdeo 

ironičan osmeh.

—          Čudo? Spavali smo zajedno — lice joj je ispunila neverica.

—          Naravno da smo spavali  zajedno,  draga.  Spavao sam i  sa  mnogim 

drugim ženama, ali  nijedna od njih nije ostala u drugom stanju.  Nikada 

ranije nisam vodio računa o zaštiti.

Usne su joj zadrhtale.To nije imalo nikakvog smisla.

—          Zar ne shvataš? Ako si zaista u drugom stanju, ja ne mogu biti otac 

tog  deteta.  Radi  se  o  nekom od  tvojih  prolaznih  ljubavnika.  Uzalud  se 

trudiš da mi dokažeš... Jedan od najvećih stručnjaka u zemlji rekao mi je da 

nikada neću imati decu. Sterilan sam .. .

Sterilan,  sterilan,  sterilan...  Ta reč je dugo odjekivala  u Betinoj  svesti. 

Edvard joj  je rekao još nešto,  ali  ga Bet više nije slušala.  Oči su joj  bile 

ispunjene užasom, dok je posmatrala njegovo podrugljivo lice.

Edvard joj je upravo rekao da ne veruje da je dete njegovo. Da nikako ne 

može da bude njegovo... Bet je dobro znala da osim njega u njenom životu 

nije postojao nijedan drugi muškarac.



—          Nije bilo nikog, osim tebe — rekla mu je tupo.

—          Svakako... — Ti si u pravu. Ta beba će biti upisana u sve medicinske 

knjige kao čudo prirode. Ako ikome kažeš da je to dete moje, pretvoriću ti 

život u pakao, Bet Nećeš više moći da igraš u ovoj predstavi. Nemoj da širiš 

okolo te laži, draga moja.

Činilo joj se da će poludeti.

—          Ali, beba... — prošaputala je drhtavim glasom.

—          To nije moj problem, već Hedisonov. Neka on brine o tebi - rekao 

je Edvard podrugljivo.

—          Edvarde!

Pogledao je prema otvorenim vratima.

—          Znaš  li  zbog  čega  ima  toliko  trudnih  žena  u  mojim  pozorišnim 

komadima?  Znaš  li  zbog  čega  sam  te  ostavio  kada  si  imala  osamnaest 

godina? Tako si želela decu. Da sam mogao da ti snimim lice kada si mi to 

rekla! Nikada te nisam video toliko srećnu. Ipak nisi smela da pomisliš da 

ću se oženiti tobom čim mi kažeš da si u drugom stanju.

Bila je svesna bledila svog lica. Odjednom je osetila mučninu. Ubrzano je 

disala, pognute glave.

—          Da ti nije zlo? Pozvaću ponosnog oca da ti pomogne. Uveren sam da 

on jedva čeka da spusti ruke na tebe. Ništa me ne zanima, Bet. Večeras 

moraš da se pojaviš na pozornici. Jesi li me razumela? — Edvardov glas joj 

je ličio na grmljavinu.

Zalupio ie vratima. Bet je ostala da sedi pognute glave, dok mučnina nije 

sasvim  prošla.  Osećala  se  bedno,  ali  je  znala  da  ne  sme  da  dozvoli  da 

publika primetj njeno očajanje.

Mora da odigra tu predstavu bolje nego ikad. Mora da bude bolja nego na 

svim predstavama u Filadelfiji . .. Bolja nego na svim kontrolnim probama 

u Njujorku. Bolja nego ikad ...

Polako je ustala u trenutku kada je Dejvid otvorio vrata garderobe.



—          Jesi li dobro? — upitao ju je.

—          Dobro sam. Izgleda da je Edvard razgovarao i sa tobom.

—          Da, razgovarao je sa mnom. Kako može da bude tako slep?

—          On ne želi da bude otac mog deteta. Zaista mi je žao zbog svega, 

Dejvide — uzdahnula je, svesna da Dejvidu ne može da kaže istinu.

—          Ne treba da ti bude žao, dušo. Taj prsten ništa ne bi rešio. Ja ću se 

pobrinuti za sve, Bet. Venčaćemo se . . .

—          Ne! Ti za mene predstavljaš brata na kojeg u svako doba mogu da se 

oslonim.  Ipak,  nikada  ne  bi  mogao  da  budeš  ništa  drugo.  Volim  ga, 

Dejvide. Nikada nisam prestala da ga volim i nikada neću prestati, mada mi 

se u ovom trenutku čini da bih mogla da ga ubijem zbog svega...

Dejvid se nasmejao.

—          Mogu li da ti pomognem u tome?

Naslonila se na njega.

—          Tako si pažljiv, Dejvide. Zaista sam ti zahvalna zbog svega — rekla 

je.

Obavio joj je ruku oko struka.

—          Brinem i više nego što ti primećuješ. Ne smeš suviše da se uzbuđuješ, 

Bet. To nije dobro za bebu.

—          Znam to  i  sama.  Sada  mi  je  zaista  dobro  — zagnjurila  je  lice  u 

njegovo rame.

—          Zaista dirljivo — čula je dobro poznat glas.

Oboje su se okrenuli prema vratima i ugledali Edvarda koji je spajao na 

vratima.

-   Vreme je za izlazak na pozornicu. Nadam se da ćete moći da se razdvojite 

za neko vreme. Zavesa će se podići svakog trenutka.

—          Idemo li, dragi? — upitala je Bet Dojvida.

Naravno — Dejvid je spremno prihvatio njenu pruženu ruku.



Izašavši na scenu, Bet je osetila samopouzdanje ravno onom koje je imala 

kada je pre nekoliko godina igrala Elizabetu prvu. Lice joj je blistalo kao 

nikad do tada.

—          Uveren sam da ćemo za ovo dobiti sjajne kritike! — obratio joj se 

Dejvid posle predstave.

_ — Ne sumnjam u to. Trudna žena glumi trudnicu! To nije čak ni 

gluma.

—          Tako  se  ponosim  tobom,  Bet.  Odavno  nisam  gledao  tako  dobru 

glumu.

—          Hvala. Znaš ono staro pravilo: predstava se mora održati. Mislila sam 

na njega.

— Je li sve u redu? — upitao ih je Dik.

— Jeste! — odvratila je Bet.

Dik je klimnuo glavom i otišao.

—          Da li on zna? — upitala je sa strepnjom Bet.

—          Nadam se da se ne ljutiš na mene što sam mu  rekao.  Uostalom, 

neko mora da vodi računa o tebi. Znam da se Edvard ne bi ni potrudio .

Bet  je bila  svesna da će čitava trupa uskoro znati  za  njenu trudnoću. 

Plašila se da će zbog toga izgubiti ulogu.

—          To je lepo od tebe, Dejvide, ali. . 

—          Razgovaraćemo kasnije o svemu, Bet — rukom joj je dao znak da 

ćuti.

Polako je skinula kostim i obrisala šminku. Bila je sasvim iscrpljena. U 

glavi joj je odzvanjao aplauz kojim je publika nagradila njenu glumu.

Bila  je  sasvim zadovoljna  sve  do  trenutka  kada  se  Edvard  pojavio  sa 

zanosnom plavušom ispod ruke.Dejvid tog trenutka nije bio u  njenoj 

blizini da je zaštiti.

—          Zaista  si  bila  veličanstvena,  dušo.  I  ja  sam  želela  da  postanem 

glumica, ali moja majka nije htela ni da čuje. Uživala sam gledajući te kako 



glumiš. Edvard je bio u pravu kada je rekao da si ti dobra glumica. Zaista je 

bio u pravu — obratila joj je plavuša.

—          Hvala —odvratila joj je Bet hladno, pitajući se  šta  bi  plavuša 

rekla kada bi saznala da je Edvard otac njenog deteta.

—          Sada stvarno moramo da krenemo, ako želimo večeras da stignemo 

na aerodrom. Idemo u Nasau.  Edvard se  veoma umorio radeći  na svom 

posleđnjem scenariju.  Došlo je vreme da se odmori  od svega.  Je li  tako, 

dragi?

—          Trudi se da održiš nivo glume, Bet. Večeras si bila izuzetno dobra — 

primetio je Edvard.

—          Ne  treba  da  brineš  za  mene,  dragi.  Snaći  ću  se  već  nekako  — 

odgovorila mu je Bet ironično.

—          Ne sumnjam u te.

Osmehnula mu se.

—          Pobrinuću se da dobiješ pozivnicu za moje venčanje - odgovorila je.

Lice mu je ostalo bezizražajno.

—          Nadam se da ću moći da dođem. Jesi li spremna za polazak, Temi?

Plavuša je htela još nešto da kaže, ali ju je Edvard gotovo odvukao od 

vrata.

—          Idemo, draga. Do viđenja, Bet! — dobacio je.

Bet je osetila kako joi kolona klecaju. Morala je da sedne. Šeri, Temi . . . 

Znači, tako su izgledale Edvardove ljubavnice. Bile su elegantne i bogate. 

Bet nije bila ni jedno, ni drugo.

Osetila je neodoljivu potrebu da zaplače.

Uzela je kaput i krenula prema izlazu za glumce. Učinilo joj se da je čula 

Dejvidov glas,  ali  nije želela da se osvrće. Mislila je samo na Edvardovo 

ponašanje.

Nije morao da dovede tu ženu, palo joj je na pamet.



Nije bila svesna kuda je išla. Nije joj bilo važno što je bio mrak i što je 

bilo hladno. Vratila se u stvarnost tek kada se našla na obali reke.

Dugo je hodala, nadajući se da će joj umor doneti neko olakšanje. I dalje 

su joj u glavi odzvanjale Edvardovereči:

-— Ja sam sterilan ...

Sterilan . ..

Saobraćajna  gužva  oko nje  činilo  joj  se  sasvim nestvarnom.  Svetla  su 

promicala pored nje. a Bet ih je zapravo uopšte nije videla. Nije više htela 

da razmišlja ni o bolu koji joj je Edvard naneo, ni o bebi koju je nosila.

Reka joj se činila kao spasod svih tih problema.

Zastala je na obali, spremna da skoči.

Zastala  je  kao  okamenjena.  Najzad  je  skupila  hrabrost  i  okrenula  se. 

Dejvid je trčao prema njoj raširenih ruku, dok mu je lice bilo ispunjeno 

strahom.

— Dejvide? — obratila mu se drhtavim glasom.

Prišao joj je i zagrlio je-

-— Budalo mala!

Ponovo je počela da plače.

Nije više imala snage da krije tajnu od Dejvida,

—          Edvard misli  da to nije  njegovo dete.  Doveo je na predstavu onu 

plavušu i ponašao se prema meni kao da sam obična varalica . . .— jecala je.

—- Znaš dobro da to nije istina. Treba da misliš na bebu, mala  ludi.ce. 

Poludeo sam od brige kada sam video da te nema u pozorištu! Ne znam šta 

bih uradio da ti se nešto dogodilo.

—          Ne mogu to više da podnosim, Dejvide ... Pre šest godina kada me je 

Edvard ostavio, bilo je strasno. Sada je još mnogo gore. Volim ga i ne znam 

kako ću izdržati ...

—           Ovo nije mesto za takve razgovore, Bet. Hajde, odvešću te kući — 

Dejvid ju je zagrlio.



—          Imaš li dovoljno novca za taksi?

—          Krajem nedelje dobijamo platu.

—          Pripremiću nešto za jelo — predložila je Bet.

—          Nešto pravo?

—          Naravno! Skuvaću pravu večeru.

—          Sjajno. Idemo odmah!

Ćutala je sve dok nisu stigli do njenog stana. Gutala je i  dok je spremala 

večeru, a Dejvid je s pažnjom pratio svaki njen pokret.

Najzad joj je prišao i rukom joj dodirnuo stomak.

—           Sada je bolje... I bebi je sada dbro — rekao je nežno.

—          Ne  verujem  da  bih  imala  hrabrosti  da  skočim.  Nisam  ja  taj  tip. 

Dejvide.

—          Niko od nas nije svemoguć. Mora da je to bio strašan udarac za tebe. 

Bila si uzbuđena i zbog predstave...

-— Divan si, Dejvide . . .

—          I bez mene bi shvatila na vreme. ..

—          Nikada' mi se nije dogodilo ništa slično. Nisam bila svesna svojih 

postupaka.

—          Treba da se odmoriš. Uskoro će i sledeća predstava. Mogli bismo da 

prošetamo parkom — predložio joj je Dejvid.

—          Ne!

—          Ili da odemo u bioskop. Igra jedan dobar krimić. Hoćeš li da izvadim 

karte?

—          I  ja  volim  krimiće.  Vidiš,  interesovanja  su  nam  zajednička.  Za 

početak nije loše ...

—          Možda bi bilo još bolje kada bi pristala da se udaš za mene, Bet!

Znala je da se Dejvid šalio, ali joj ipak nije bilo svejedno. Bila je svesna da 

ne bi mogla da se uda za njega. Nikada ne bi mogla da mu pruži pravu 

ljubav, kao što ne bi mogla da ga laže. Nije imala smelosti da ga povredi.



—           Umrli bismo od gladi kada bih se udala za tebe — nasmejala se.

—          Mogao bih da prestanem da kupujem novine...

— Male bebe vole šarene slike.

—          Onda ne znam kako bih mogao da štedim.

— Nazvaćemo ga Bjuik — predložila je Bet s osmehom.

— Bjuik?

—           Oduvek sam želela da vozim taj auto.

—           Sram te bilo — Dejvid je prasnuo u smeh.

—          Možda to ne bi bilo sasvim pošteno. Mogao bi da se zove Džejson. 

Džejson Klark.

—          A ako bude žensko?

—          Zvaćemo je Džeki. Verovatno neće biti žensko — odgovorila mu je-

—          Jesi li sigurna?

Oči su joj se ispunile suzama.

—          Edvard je bio jedino dete svojih roditelja. Njegova majka je imala 

dva brata, a otac mu je bio jedan od šestorice.

Dejvid je otpio malo kafe.

—          Gde si naučila tako dobro da kuvaš? — upitao je.

—          Kod kuće, još u dvanaestoj godini. Moja majka je uvek govorila da 

devojke moraju znati da kuvaju. — Bet je ućutala, sećajući se mladosti i 

dana pre nego što je srela Edvarda.

—          Spavaću na kauču, ako nemaš ništa protiv — predložio je Dejvid.

—          Nema potrebe da ostaneš ovde noćas, Ne brini, više mi neće padati 

na pamet nikakve gluposti. Znam da bih time mogla da povredim bebu.

—          Ti si prava devojka. Ponekad čovek misli drugačije posle dobrog sna. 

Jedan moj prijatelj je hteo da skoči sa krova oblakodera. Narednog jutra je 

mislio sasvim drugačije. A

to je mnogo gore od skakanja u vodu.



—          Verujem, Dejvide.  Hvala ti što si tako dobar prema meni — popela 

se na prste i poljubila ga u obraz.

—          Bilo mi je zadovoljstvo. Laku noć, Elizabeta prva. Zaista mi je bilo 

prijatno.

—          Malo  je  nedostajalo  da  ostanem  bez  tebe-  Drugi  put  ću  biti 

pametnija, Dejvide. Edvard Mekol i ne zna šta gubi.

Neću mu dozvoliti ni da vidi to dete.

—          Znam da te je veoma povredio, Bet. Sve će to proći.

Ne smeš samo da se predaš.

—          Naravno . . .

—          Treba samo da misliš na novogodišnje praznike.. Tada će već sve biti 

dobro.

—          Hvala ti, Dejvide.

—          Idi da spavaš. Ujutro 6u doći po tebe.

—          Dejvide .. 

—          Ćuti. Ništa neću tražiti za uzvrat. Dozvoli mi da volim tebe i tvoju 

bebu.

—          To nije fer, Dejvide.

—          Tako je  to  u  životu.  Ljudi  koji  ništa  ne  rizikuju,  ne  mogu ni  da 

dobiju. Ako se Edvard ikad vrati, neću vam smetati. Ali ako se ne vrati.. .

—          Neće se vratiti. Ipak ne mogu da ti dam ono što ne osećam. Ne bih 

želela da te povredim, Dejvide. Znam dobro

kaiko je to kada ti neko nanese zlo.

—          Više bih voleo da mi ti naneseš zlo, nego da me neko dragi voli- Idi 

sada na spavanje. Videćemo se ujutro!

                                                         V

—          Hoćeš li se udati za njega? — upitala je Dženet.



Bet odmahnu glavom.

—          Misli da dete nije njegovo.

—          Koješta! Odakle mu ta ideja?

—          Kaže da ne može da ima decu.

—          Edvard?

—          Da, Edvard. On misli da sam spavala s nekim drugim

muškarcem.

—          Šta ćeš sad?

—          Ništa.

—          Hoćeš li moći da se snađe bez njega?

—          Predstava  ima  velik  uspeh.  Imaću  dovoljno  novca  kada  budem 

vratila dugove. Igraću sve dok budem mogla. Kada dođe vreme, otići ću u 

bolnicu i porodiću se. Posle toga  ću  šest  meseci  brinuti  samo  o  bebi  i  o 

pelenama.

—          To je dosta komplikovano ...

—          Dejvid želi da se udam za njega.

—          To je sjajno! Zajedno ćete glumiti u životu. On je dobar mladić.

—          Jeste, ali ga ja ne volim. On može da postane bebin ujak..

—          Ja bih mogla da budem ujna.

—          To bi bilo sjajno. Sve počinje   da liči na proleće...

—          U međuvremenu bi mogla da pojedeš nešto. Hoćeš U da ti ispržim 

jaja?

—          Sa kečapom? Obožavam kečap!

                                                   *

Dani su prolazili a Bet gotovo da nije imala vremena da Sali zbog svog 

položaja. Svake večeri je imala predstavu, a nekim danima su je igrali čak 

dva puta.



Veći, deo slobodnog vremena provodila je pored Dejvida J Dženet. Ubrzo 

su i ostali članovi trupe shvatili da je Bet trudna i počeli su da brinu o njoj. 

Betina beba postala je beba čitave trupe. Najzad su i novinari saznali za 

njenu  trudnoću  i  njujorški  magazini  su  se  pojavili  sa  senzacionalnim 

naslovima.

Bet je u prvom trenutku bila veoma nesrećna,  ali se posle privikla na 

radoznale poglede-

—          Važno je da se dosta odmaraš — primetila je Dženet.

—          Ne bih ni mogla drugačije. Čitava trupa brine o meni. Neprekidno 

me teraju da se odmaram.

—          Vidim da ti to veoma prija. Izgledaš bolje nego ikad - primetio je 

Dejvid.

—          Ugojila si se-  dodala je Dženet.

—          Činjenica  da  ne  mogu  da  zakopčam  pantalone,  ne  znači  da  sam 

debela — nasmejala se Bet.

Niko ništa nije znao o Edvardu. Prošle su dve nedelje od premijere.

Bet  je  upravo  dovršila  porciju  sladoleda  sa  kremom  i  zadovoljno  je 

pogledala prijatelje.

—          Ne bi smela da jedeš toliko slatkiša — primetila je Dženet.

— Trebalo bi više da šetaš — dodao je Dejvid.

—          Dobro, neću više jesti sladoled i odmah ću krenuti u šetnju. Ja sam 

velika devojka i pratnja mi zaista nije potrebna.Videćemo se kasnije.

Pešice je sišla  niz  stepenice i  krenula ulicom. Posle čitavog sata  hoda 

našla  se  pred  zgradom  u  kojoj  je  stanovala.  Čim  je  skrenula  za  ugao, 

primetila  je  blistavi  crni  automobil  koji  je  bio  parkiran  pred  ulazom. 

Odmah je znala da je došao Edvard.

Ipak je hrabro produžila napred.

Sačekao ju je pred ulazom u zgradu.

—          Ko je pustio ovu priču? — upitao ju je Edvard bez pozdrava.



-— Ja nemam veze s tim Nadam se da nisi došao čak ovamo samo zbog 

toga. Imam dovoljno problema i bez tebe. Brinem svake noći da bi moji 

roditelji mogli da pročitaju taj članak.

-— Izgledaš veoma rđavo, Bet — zagledao joj se u lice.

—          U drugom stanju sam. To može da bude neprijatno, naročito u prvim 

mesecima.

—          Nameravaš li da zadržiš bebu?

—          Naravno.

—          Je li Hedison srećan?

Nije joj promakla ironija u njegovom glasu.  Znala  je da je Edvard 

zaista bio siguran da dete nije  bilo  njegovo.  Više je  verovao  svom 

doktoru, nego njoj.

—          Dejvid nije otac mog deteta.

—          Ko je? Možda mlekadžija?

— To se tebe ne tiče. Svi brinu o meni, osim bebinog oca — odgovorila 

mu je prkosno.

—          Zar je on ne želi?

—          Dete je tvoje, Edvarde.  Možeš da poričeš koliko ti je volja, ali ne 

možeš da izmeniš činjnice. Žao mi je što mi ne veruješ. To je istina!

—          Zar nisi čula šta sam ti rekao? Sterilan sam, Bet. Zar ne shvataš? To 

dete ne može da bude moje!

—          Čije je onda? Ti si jedini muškarac sa kojim sam ikad spavala.

—          Hedisonovo je. On se vrti oko tebe od samog početka.

—          Dejvid i ja smo dobri prijatelji i ništa više. Nisam spavala sa njim. 

Nikada to ne bih mogla.

—          Naravno — nasmejao se jetko.

—          Zar  ne  možeš  da  poveruješ  da  je  tvoj  doktor  pogrešio?  Svi  mi 

ponekad  grešimo,  pa  i  doktori.  Možda  je  čovek  u  laboratoriji  pogrešio. 

Možda je promenio uzorke.



—          Nikada nijedna žena nije ostala trudna sa mnom.

—          Većina žena sa kojim se ti viđaš uzima pilule. Koliko ih je bilo koje 

su bile  bez zaštite?  Ti  i  tvoje  žene,  Edvarde!  Kako uspevaš  da  zapamtiš 

njihova imena?

—          Kako se  usuđuješ da govoriš  o tome? Kako ti  uspeva da zapamtiš 

imena tvojih ljubavnika?

Zamahnula je rukom iz sve snage i ošamarila ga. Edvard nije ni trepnuo.

Samo ju je bez reci posmatrao.

—          Ti si jedini muškarac sa kojim sam spavala. Volela sam te, Edvarde!

—          Zaista? Zašto si onda imala ljubavnika?

—          Nisam ga imala Zar ne možeš da mi poveruješ?  —- upitala  ga je 

bespomoćno.

—          Kada bih samo mogao! Nemaš pojma koliko želim decu, Bet. Nemaš 

pojma šta bih sve dao kada bih zaista bio otac tvog deteta. Ipak ne verujem 

u čuda. Trebalo je da se obratiš naivnijem od mene.

—          Jesam li te ikad slagala?

Slegnuo je ramenima.

—          Kako mogu da  znam? Ti  si  veoma dobra glumica,  draga  moja — 

dodao je.

—          Ovo nije gluma, Edvarde. Znam da si došao da mi kažeš da  ne  želiš 

da imaš veze sa mnom. Samo si tražio način da mi to kažeš.

—          Jesi li sigurna u to? Kako znaš šta osećam?

—          Niko to ne zna. Nisam dovoljno iskusna da bih mogla da pročitam 

tvoje  misli.  Želela  sam  te  isuviše  dugo  i  nisam  razmišljala  o  tvojim 

motivima. Verovala sam u njihovu čistotu. Nadala sam se da i ti voliš mene. 

Prevarila sam se. Sada vidim da to nije moguće. Od samog početka si želeo 

samo moje telo.

—          Nije tako... — odgovorio je Edvard kroz zube.



Bet ga je netremice posmatrala, dok mu se pogled spuštao prema njenom 

stomaku.

—          Nameravao sam da te zaprosim. Zaista si mi nedostajala dok sam bio 

u Holivudu. Malo je nedostajalo da se zaljubim u tebe. Bet!

—          Da li je to bilo pre ili  posle Šeri i  Temi? Optužuješ mene da sam 

imala ljubavnike, a ti menjaš žene kao rukavice. Svake večeri nova . . .

—          Nemoj tako, Bet... To nije lepo.

—          Nije lepo? Možda si to radio samo da ti ne bi bilo dosadno. I ja sam 

bila jedna od tvojih zabavljačiea. Zašto mi to lepo ne kažeš? Bila sam isuviše 

glupa kada sam poverovala da može da bude drugačije. Zaista je bolje što se 

sve ovo dogodilo. Edvarde.

—          Nemoj tako Bet...

—          Možda tebi nije potrebna ljubav i sigurnost, ali meni jeste.

—          Da li voliš oca tvog deteta?

—          Volim ga. Budalo, to si ti!

—          Dete nije moje, mada bih želeo da bude.

— Tako svi kažu. Neću te više zadržavati. Mora da te čeka neka od tvojih 

prijateljica. Nema smisla da gubiš vreme sa mnom.

—          Pozdravi svog ljubavnika.

— Mogao bi da ponoviš testove — odgovorila mu je ljutito Bet.

—          Nema potrebe za to.

—          Zažalićeš zbog svoje tvrdoglavosti. Kada konačno shvatiš da govorim 

istinu, biće kasno za kajanje. To će biti najveća ironija. ... Imaćeš dete koje 

nikada nećeš upoznati.

Okrenula se i ušla u zgradu. Nije više htela da gleda njegovo tmurno lice. 

U tom trenutku nije je bilo briga da li će ga ikad ponovo videti.



                                                   VI

Susret  sa Edvardom delovao je na Betina osećanja poput hladne vode 

prosute po plamenu. Živela je isto kao i ranije, ali je sve poslove obavljala 

bezvoljno  i  mehanički.  Edvardove  reči  neprekidno  su  joj  odzvanjale  u 

ušima.

Kako je mogao da bude tako sleip? Kako je mogao da ponudi da brine 

njoj, a istovremeno da odbije da poveruje da je on bio otac tog deteta?

Taj nemir najpre je delovao na njen apetit. Dejvid je ubrzo primetio da 

Bet ništa  ne jede i  bio je veoma zabrinut zbog toga.  Jedne večeri  posle 

predstave odveo ju je u restoran i naručio obilnu večeru.

—          Je li ti sada bolje? — Dejvid ju je oprezno pogledao preko praznog 

tanjira.

—          Mnogo bolje. Nisam ni primetila da sam bila gladna - odgovorila je i 

uzela zalogaj kolača.

—          Današnji dan je bio veoma uspešan.   Mora  da  glumimo  stvarno 

dobro kada toliko ljudi dolazi da nas vidi.

—          Malo je  nedostajalo  da  padnem u poslednjem činu.  Ona dugačka 

haljina  mi  prilično  smeta.  Da  nije  bilo  tebe  da  me  uhvatiš,  sada  bih 

verovatno bila u bolnici.

—          Publika je verovatno pomislila da je i to bio deo predstave. Niko se 

nije nasmejao.

—          Verovatno . . . Edvard je verovatno otišao na Bahame da se vidi da 

svojom najnovijom ljubavnicom. Jesi li je video na premijeri? Prava mačka!

—          Nisam  je  ni  pogledao.  Bio  sam  isuviše  zaokupljen  svojim 

obožavateljkama. Udaj  se za mene,  Bet.  Zajedno ćemo podizati  bebu — 

predložio je Dejvid iznenada. 

Uzdahnula je i polako spustila viljušku.



—          Ne mogu, Dejvide. Ti si mi prijatelj i veoma si ml drag, ali to još 

uvek ne znači da te volim. Mogu da volim samo jednog čoveka u životu . . .

—          Zadovoljio bih se malim.

—          Ne bi mnogo ni dobio, a zaslužio si svu sreću, Dej« vide. Moja beb» 

nije tvoj problem, Dejvide.

— Ona je naš problem. Dženet je takođe veoma zabrinuta zbog tebe. 

Plaši se da će ti se nešto dogoditi. Živiš sama u onom užasnom stanu.

—          Zašto bi mi se nešto dogodilo? Imam dobre susede — nasmejala se 

Bet.

—          Ne znaš ni njihova imena.

—          Znam gospodina Bartolomea. On je onaj što peva. Izgleda kao prava 

operska zvezda, mada to nikada neće postati.

—          Nije čak ni talentovan — primetio je Dejvid.

—          Uvek je negde u bilzini i budno prati šta se u zgradi dešava. Njemu 

ništa ne može da promakne. Ljudi su tamo veoma ljubazni prema meni.

—          Možda bi trebalo da odem da porazgovaram sa Edvardom. Da li bi 

mi poverovao kada bih mu rekao kako stvari sto je među nama? — Dejvid 

je spustio ruku na njenu.

—          Zar misliš da bi ti poverovao? Rekao mi je da me je voleo, Dejviđe. 

Ipak ne veruje da je dete njegovo. To je njegova nesreća. Toliko želi decu, a 

ipak mi ne veruje. ..

—          Zašto se onda nije oženio? Mogao bi da ima decu .. .

Nije mogla da mu kaže istinu. Samo je slegnula ramenima. .

—           Ne  znam.  Možda nije  želeo  obaveze.  Nije  želeo  da  se  vezuje  za 

jednu ženu. Brzo sam mu dosadila, zar ne?

—          Bet — stegnuo joj je ruku.

—          Sve je u redu. Čovek se uči kroz život. Samo se osećam strahovito 

glupo i jeftino.

—          Nisi ti jeftina.



—          Jesam. Nisam čak ni pokušala da se borim. Roditelji su me naučili 

koje  vrednosti  treba  da  cenim  u  životu.  Oduvek  sam  sanjala  o  udaji, 

srećnom domu i  deci.  Nikada nisam ni  pomislila  da  ću sve to  zameniti 

ovim.  Sve  ovo je  običan san,  Dejvide.  Pogledaj  me sada!  Trudna  sam j 

usamljena. Kako ću reći ocu i majci? Oni cene sasvim drugačije vrednosti u 

životu. Žive u malom predgrađu Atlante i veoma su staromodni. Ne mogu 

da tražim od njih da se pomire sa mojim načinom života.

—          Slušaj me, Bet! Mogli bismo da se venčamo. Oni nikada ne bi saznali. 

. . Dete može da nosi moje prezime.

—          To ne bi bilo pošteno prema tebi, Dejvide. Ne volim te! Dve greške 

ne mogu da isprave stvar!

—          Zaista si tvrdoglava.

—          Samo sam glupa.  Ovo nije  vreme za samosažaljenje.  Ima važnijih 

stvari.

Pogledao ju je s nestrpljenjem.

—          Kako ćeš sama? — upitao je.

—          Nisam sama. Imam tebe i Dženet — rekla je Bet jednostavno.

Dejvid se osmehnuo.

—          Koliko dugo poznaješ Dženet?

—          Oduvek, čini mi se. Zajedno smo počele da studiramo glumu. Ona je 

ubrzo  shvatila  da  je  sigurnost  mnogo važnija  od glume i  zaposlila  se  u 

nekom butiku kao modni kreator. Voli svoj posao i veruje u njega. Nadam 

se da će jednoga dana postati veoma poznata.

- Oduvek sam želeo da upoznam nekog ko se bavi takvim poslom primetio je 

tiho Dejvid.

—Zanima li te odeća? — tna Betinim usnama zatreperio se osmeh.

—          Više  me zanima ono što  se  nalazi  ispod odeće.  Dženet  je  veoma 

zgodna, bez obzira šta ima na sebi.

—          To je tačno.



—          Ima li momka?

—          Nema. Mrzi muškarce.

—          Zanimljivo? Zbog čega? — Dejvid se zavalio u stolicu.

—          Pitaj je .jednom prilikom. Zaista mi je prijatno, Dejvide, ali me sutra 

čeka još jedan naporan dan. Igraćemo dve predstave ...

—          Znam to. Hoćeš li moći da izdržiš?

Ustala je.

—          Nisam ja baš tako nežna. Pored toga, ne smatram to nekim naročitim 

poslom. Gluma je za mene pre zabava, nego posao. Tvoj prijatelj doktor mi 

je rekao da moram mnogo da se odmaram, ali da treba da budem aktivna. 

Kaže da to veoma pomaže kod porođaja.

—          Da li ti je rekao kada će to biti?

—          Naravno! Negde oko Nove godine.

—          Hoće li biti dečak, ili devojčica?

-— Ne bih mu dozvolila da mi to kaže, čak i kada bi znao. To treba da 

ostane iznenađenje do kraja. Idemo li?

—          Naravno.

'  Kada  je  ušla  u  stan,  Bet  je  shvatila  da  se  nikada  nije  osećala  tako 

usamljeno.  Pred njom su  stajali  mnogi  problemi.  Pitala  se  kako će  reći 

roditeljima ...

O tome uopšte nije razmišljala dok su ona i Edvard bili zajedno. Bila je 

toliko zaljubljena u njega da joj  se  činilo da joj  se ništa rđavo ne može 

dogoditi. Sada je plaćala za svoju nepažnju.

Zeleia je to dete i znala je da će ga voleti svom snagom. Moraće nekako 

da nađe rešenje za sve probleme, razmišljala ie.

Sve dok se Edvard nije ponovo vratio u njen život, Bet je živela veoma 

povučeno.  Retko  je  izlazila  sa  prijateljicama,  koje  su  seks  uglavnom 

shvatale kao nešto normalno i uobičajeno. Nijedna od njih nije na kontakte 

sa muškarcima gledala tako staromodno kao Bet.



Tek je Edvard uspeo u njoj da probudi osećanja o kojima Bet do tada nije 

imala pojma.

Najgore od svega bilo je saznanje da je Edvard želeo da se njihov odnos 

pretvori u nešto trajnije, sve dok nije shvatio da je Bet u drugom stanju. 

Kako je mogao da bude toliko glup, razmišljala je Bet.

U tom trenutku mrzela ga je iz dna duše.

Bila je svesna da je sve to bila njena greška. Nije smela da obnavlja vezu 

sa njim. Trebalo je da mu odmak okrena leđa i da ode.

Ipak to nije uradila.

Sada je došao trenutak da plati za sve.

Setila  se  monologa  koji  je  izgovarala  u  predstavi.  Govorila  ga  je 

napuštena devojka, koja je strepela za svoju sudbinu.

Misli su joj bila napete kada je krenula na spavanje. Prvi put od kako je 

sve počelo, prespavala je tu noć.

Krajem te nedelje, bila je spremna da plati sve zaostalo račune. Menadžer 

joj  je  objasnio  da  je  zaboravio  jedan  od  nekoliko  stotina  dolara.  Bet  je 

morala da ga plati za svega nekoliko dana. Bilo mu je zaista žao, rekao je.

Kada je čula sumu, Bet je shvatila da će joj posle plaćanja tog računa 

ostati taman toliko novca da nekoliko dana kupuje hranu i da plati stan za 

naredni mesec.

Oči su joj bile pune suza kada se vratila u stan. Lice joj je bilo sasvim 

bledo. Znala je da mora da plati račun. Nije imala drugog izbora. Napisala 

je ček i zalepila koverat.

Više nije razmišljala o posetama lekaru. One su bile isuviše skupe u ovom 

trenutku.

Skuvala  je  čaj  i  popila  ga  na  brzinu.  Posle  toga  je  otišla  na poslednji 

zakazani sastanak kod lekara. Pošto je bila anemična, lekar joj je prepisao 

nekoliko vrsta veoma skupih vitamina i zakazao joj sledeću posetu.



Bet  mu je  objasnila  da  više  neće  moći  da  dolazi  na  preglede,  niti  da 

kupuje te skupe lekove. Doktor joj je odgovorio da mora da poštuje njegova 

uputstva, ako želi da rodi normalnu i zdravu bebu. Bet je to dobro znala i 

bez njega.

Prošla je nedelja dana pre nego što su Dženet i Dejvid shvatili u kakvom 

se stanju ona nalazi.

— Pazvaću tvoje roditelje, Bet — predložila je Dženet.

—           To ne dolazi u obzir. Ne bih mogla da podnesem pomisao da majka 

brine zbog mene. Ona je težak srčani bolesnik i ko zna kako bi sve ovo 

primila.

—          Dobro, nemoj odmah da se ljutiš. Moraš nešto da preduzmeš, dušo 

— Dženet je bila uporna.

—          Zašto?  Mogu  i  sama  da  brinem o  sebi.  Samo sam malo  smanjila 

troškove.

—          Ne smeš da  prekidaš  sa  vitaminima.  Moraš  redovno da  posećuješ 

doktora. Edvard bi mogao da reši sve tvoje probleme.

—          Edvard nije dužan da brine o meni, niti o ovoj bebi. ¡sama sam kriva 

što se  sve ovo dogodilo.  Vodicu brigu sama o sebi.  Sve će biti  dobro ... 

Nemoj više da mi govoriš o tome. Jesi li raspoložena za kafu?

Pomislila  je  da  Dženet  više  neće  razmišljati  o  tim  problemima.  Ipak, 

Dženet  nije  pripadala  onim  ljudima  koji  bi  ostavili  prijatelja  u  nevolji. 

Izgubila je strpljenje i pozvala Ed- varda. Posle nekoliko dana je priznala 

Bet šta je uradila.

Bet ju je posmatrala bez reči, ne verujući svojim ušima. Bilo je rano 

jutro i Dženet joj je donela kafuu krevet.

—          Nemoj me mrzeti  zbog toga,  molim te! Bila sam toliko ljuta zbog 

svega. Bilo mi je žao i tebe i tog glupog čoveka... Svako ko te dobro poznaje 

odmah bi  shvatio  da  ti  nikada  ne  bi  mogla  da  odeš  u  krevet  sa  nekim 



drugim muškarcem. U tvom životu nije bilo drugih muškaraca osim Edvar- 

da. I on bi to shvatio, aa nije toliko tvrdoglav. Trebalo bi da ti pomogne!

—          On mi ne duguje ništa. Ništa, Dženet. Ne želim više da ga vidim. 

Niko me nikad nije toliko uvredio. Ne bih mogla još jednom da podnesem 

njegove uvrede.

Betin ponosni glas je zadrhtao i Dženet je takođe poželela da zaplače. 

Obavila  je  ruke  oko  Betinih  krhkih  ramena.  Nije  znala  kako  da  uteši 

prijateljicu.

—          Oprosti mi, molim te. Nisam smela da se mešam u tvoje stvari.

—          Ne ljutim se na tebe,  Dženet.  Ti i  Dejvid ste mi sasvim dovoljni. 

Znam  da  me  ne  biste  ostavili  na  cedilu.  Kako  si  uspela  da  pronađeš 

Edvarda? Mislila sam da je negde na Bahamskim ostrvima.

—          Pozvala sam njegov studio u Holivudu. Zaista mi je žao zbog svega, 

Bet.

-— Hoće li Edvard doći ovamo?

Dženet je okrenula glavu.

—          Ne znam. Nisam ga pitala- Bila sam i suviše zauzeta raspravljanjem 

sa njim. Bila sam strahovito besna nk njega. Ti si mi prijateljica. Nisam više 

mogla da te posmatram kako se mučiš. Hoćeš Ii se udati za Dejvida? Rekao 

mi je da je zaprosio.

Dženetino  pitanje  unelo  je  novi  nemir  u  Bet.  Blago  je  pomilovala 

prijateljicu po kosi.

—          Neću se udati za njega. Ne volim ga, mada je Dejvid veoma dobar 

mladić.

—          Njega  niko  ne  voli  — Bet  nije  moglo  da  promakne  sažaljenje  u 

Dženetinom glasu.

—          Tako dobar momak će sigurno jednog dana naići na pravu osobu. 

Možda će jednoga dana postati slavan glumac.

—          Sumnjam ...



—          Problem  je  u  tome  što  imaš  neke  predrasude  kada  su  u  pitanju 

muškarci, Dženet. Treba da zaboraviš na te gluposti.  Zašto ne bi pružila 

ruke  prema  Dejvidu?  Uverena  sam  da  biste  se  vas  dvoje  sasvim  dobro 

slagali. U poslednje vreme on se dosta raspituje o tebi. Zar to nisi primetila?

—          Neprekidno me zadirkuje.

-— Ni ti njega ne ostavljaš na miru — primetila je Bet.

Dženet se nakašlja.

—          Pecivo će ti se ohladiti,  kao i kafa. Zaista mi je žao što sam zvala 

Edvarda, Bet. Hajde, jedi ...

—          Nemoj više da brineš o tome. Pred tobom su druge stvari, Dženet. 

Edvard je verovatno zaboravio na sve čim je spustio slušalicu.  Neće mu 

pasti  na  pamet  da  pređe  čitav  kontinent  da  bi  me  video.  Ova  kafa  je 

odlična. I pecivo je jako ukusno. Nemaš pojma koliko sam ti zahvalna zbog 

ovog doručka.

Dženet je ćutala. Dobro je pamtila tišinu koja je zavladala sa druge strane 

žice kada je Edvard shvatio u kakvom se stanju nalazila Bet. Nije bila tako 

sigurna da on neće doći, kao što je bila Bet. Sada je shvatila da bi njeno 

javljanje  moglo da izazove nove i  nove neprilike.  Bet je imala dovoljno 

problema i bez toga.

                                                      VII

Bet se pitala da li  će ikad ponovo biti ona stara. Anemija ju je toliko 

iscrpljivala,  da je  jedva  uspevala  da  hoda.  Bilo  joj  je  sve  teže da  glumi. 

Dobro je znala da su to primećivali i ostali članovi trupe. Svi su se trudili đa 

joj pomognu, svesni da ljudi dolaze u pozorište da bi videli dobru glumu.

Narednog dana je izdržala samo do polovine probe. Dejvid ju je otpratio 

u stan.

—          Žao  mi  je  što  ne  mogu  da  ostanem  —  rekao  je  stojeći  pored 

otvorenih vrata.



- Nemoj biti smešan. .. Snaći ću se i sama. Bila je to obična vrtoglavica. To u 

trudnoći nije ništa neobično.

—          Pozovi me ako ti budem potreban.

—          Naravno — osmehnula mu se Bet.

—          Javiću ti se kasnije.

- Zaista mi je dobro, Dejviđe. Ne treba da brineš previše. Pozvaću Dženet, 

ako mi nešto zatreba.

Ne znam zbog čega ti je toliko stalo do tvoje nezavisnosti.

—          Tu su i moji susedi. Beba i ja ćemo biti dobro.

Bet nije znala koliko je vremena prošlo kada je čula kucanje na vratima.

Pomislila ie da je Dejvid došao da je obiđe. Zaista je bio pažljiv, zaključila 

je.

—          Već sam ti rekla da mi je dobro — govorila je žureći prema vratima.

Kada je otvorila, shvatila je da to nije bio Dejvid. Pred njom je stajao 

Edvard Mekol.

Samo mi je to nedostajalo, pomislila je Bet s očajanjem.

—          Uđi. Nema potrebe da te pitam zbog čega si došao. Dženet mi je već 

sve ispričala.

—          Nemoj samo da pokušaš da me ubediš da nisi tražila od nje da me 

pozove.

—          Ništa više neću da pokušam. Odavno sam digla ruke od tebe.

—          Ne sećam se da sam ikad bio tako ljut. Oboje dobro znamo da to dete 

nije moje, Bet. Nećeš uspeti da me prevariš. ako u to budeš uplitala druge 

ljude. To će samo povećati moj bes. Ništa me ne može ubediti da nisi imala 

ljubavnika.

—          To sam i sama odavno shvatila. Ne želim ništa od tebe. niti sam ikad 

želela. Dženet i Dejvid su bili zabrinuti zbog mene. Nikad ne bih dozvolila 

Dženet đa ti telefonira. Nisam to tražila od nje. Bila bih mnogo srećnija da 

te nikad više ne vidim.



—          Zašto se Hedison ne oženi tobom, ako je toliko zabrinut?

—          Ne želim da se raspravljam s tobom.

—          Ni ja nisam došao da bih se raspravljao s tobom. Došao sam da ti 

kažem da ću te tužiti sudu, ako i dalje budeš izjavljivala na sam otac tvog 

deteta.

Bet se nasmejala ironično.

— Mogu da zamislim novinske naslove!

—          Samo ti zamišljaj!

—          Zašto im ti sve lepo ne objasniš?

— Zar si toliko glupa? Kako možeš da me optužuješ đa sam odgovoran za 

stanje  u  kojem  se  nalaziš?  Nanisao  sam  mnoštvo  pozorišnih  komada  o 

trudnim ženama. Sanjam o deci. Ali, činjenice su činjenice! Treba li da ti 

dam broj telefona mog doktora, da bi se lično uverila? Možda ćeg mi po- 

verovati. ako i on potvrdi. Tvoje optužbe su zaista besmislene...

Pažljivo  je  posmatrala  njegovo ljutito  lice.  Činilo  joj  se  da  je  delovao 

starije nego prošli put. Primetila je duboke bore oko njegovih očiju.

Ličio je na čoveka koji dugo nije spavao i koji je imao mnogo briga.

—- Bio bi sjajan advokat. Šteta što si se posvetio pozorištu — primetila je 

najzad.

—          Jesi li me uopšte slušala?

—          Naravno  da  sam  te  slušala,  Edvarde!  Rekao  si  da  sam  lažljivica. 

Rekao si da sam te nepravedno optužila. To samo dokazuje da me uopšte ne 

poznaješ.  Bila  sam toliko  zaljubljena  u  tebe  da  nikada  ne  bih  dozvolila 

nijednorn drugom muškarcu da me dodirne. Može li taj tvoj nepostojeći 

ljubavnik da se uklopi u to?

Edvard je slegnuo ramenima, sa negodovanjem na licu.

—          Možda si popila previše na nekoj zabavi.

—          Možda me je kidnapovala i silovala posada nekog letećeg tanjira.

—          Zar ne možeš da razgovaraš ozbiljno?



—          Nije me briga!Ako nastaviš da vičeš, doći će  moji  susedi  da  me 

brane.

—          Da li ti često dolaze susedi?

—          Možeš i njih da uključiš u svoje optužbe, Edvarde. Pored njih, tu je i 

poštar, pa miekadžija, pa momak iz bakalnice, vozač autobusa ...  Znaš li 

koliko ima muškaraca u ovom gradu?

—          Prestani!

—          To su tvoje misli... — počela je, ali je morala da ućuti da bi sakrila 

suze.

Ruka joj je zadrhtala i šolja sa kafom je pala na pod.

—          Čekaj,  doneću ti  drugu — Edvard je otišao u kuhinju i  počeo da 

pretražuje police sa posuđem.

Bet je gledala za njim stisnutih usana.

—          Imaš li još jednu šoljicu? — najzad se Edvard vratio.

Odmahnula je glavom.

—          Sve police su ti prazne. Imaš li ti uopšte u kući hrane?

—          Nemam ništa. Sutra je dan za kupovinu. Necu umreti od gladi do 

tada.

-  Ishrana  je  veoma važna  u trudnoći,  naročito  tokom nekoliko  prvih 

meseci — primetio je Edvard.

—          Zaista?  Moj  doktor  bi  mi  to  sigurno  rekao  — odvratila  je  Bet  s 

ironijom.

—          Kada si poslednji put bila kod njega? Dženet mi je rekla da si prestala 

da odlaziš kod doktora.

—          Moj život nije tvoja briga.

—          Znaju li tvoji roditelji za to?

Pobledela je.

—          Ne znaju.

—          Mislio sam da si im rekla.



—          Moji roditelji bi bili veoma nesrećni kada bi saznali da će im kćer 

roditi  vanbračno dete.  Majka mi je  nedavno imala  težak srčani  napad i 

bojim se da bi je još jedan šok ubio.  Oni su veoma konzervativni ljudi, 

Edvarde.

—          Onda ću ja morati da se pobrinem za tebe.

—          To ne dolazi u obzir. Pre bih prihvatila ma čiju pomoć, nego tvoju.

—          Ne možeš više ovako!

—          I  drugi  ljudi  žive  tako.  Snaći  ću  se.  Ti  treba  da  brineš  o 

komplikacijama u sopstvenom ljubavnom životu.  Beba  i  ja  ćemo se već 

nekako snaći.

— Potrebna ti je hrana.

—          Još ne umirem od gladi. Samo štedim maloviše  nego  ranije.  Nikada 

ne bih dovela bebu uopasnost.

—          Ne smeš da štediš na sebi! Zar bebin otac neće da brine o tebi?

—          Zašto bi brinuo? To je moja beba.

—          Ne možeš sve sama.

—          Ko kaže da  ne  mogu? Sudeći  po  tvojim recima,  do  sada  sam sve 

uradila sama.

Ustao je, dok su mu oči blistale pretećim sjajem. Ljutito ju je posmatrao 

nekoliko trenutaka, a onda je ispio kafu.

—          Ovaj  razgovor  nas  neće  dovesti  nikud.  Biće  bolje  da  krenem  — 

rekao je najzad.

—          To ti je najbolja ideja, od kako si došao. Pozdravi svoju Meri, ili Kejt, 

ili kako se već zove.

—          Laku  noć  — rekao  je  ne  obraćajući  pažnju  na  ironiju  u  njenim 

recima.

                                                        *



—          Pobrinuću se  da  te  Dženet  više  ne uznemirava  — dobacila  je  za 

njim.

Vrata su se zatvorila  s  treskom. Čim je Edvardovo ljutito lice  nestalo 

ispred  njenih  očiju,  izgubilo  se  i  Betino  samopouzdanje.  Duboko  je 

udahnula  vazduh,  srećna  što  je  uspela  da  sačuva  prisustvo  duha  tokom 

čitavog razgovora sa njim.

Nadala se da se Edvard Mekol više neće vratiti u njen život. Konačno će 

je ostaviti na miru.

Za to vreme Edvard Mekol je polako koračao pločnikom, ne primećujući 

prolaznike koji su ga gurali sa svih strana. Nije mogao da poveruje da je Bet 

imala nekog drugog ljubavnika. Nije bila taj tip žene, dobro je znao.

Ipak, njegov doktor je bio tako siguran...

Pokušao je da se seti njegovih  reči.  Verovatno  nikada  neće  postati 

otac deteta. To je  značilo...  Ne,  nije  bilo  moguće, grčevito  je 

razmišljao Edvard.

Odmah je odbacio tu pomisao. Bet  je  igrala  svoju igru i  nije  smeo da 

dozvoli da upadne u njene mreže.  Vraćala mu je milo za drago, jer ju je 

jednom već ostavio. Možda se sve to dogodilo posle njegovog odlaska u 

Holivud.

Gotovo  je  ubedio  sebe  u  to.  Prošle  su  svega  tri  nedelje od  njegovog 

odlaska, kada ie saznao za njenu trudnoću. To nije moglo da se dogodi u 

njegovom odsustvu. Sve se to dogodilo dok su njih dvoje bili ljubavnici.

To saznanje bolelo ga je više od svega.

S druge strane, činilo mu se da sve to nije bilo važno.

Nije smeo da dozvoli da Bet i njena beba gladuju. Nije mu bilo važno ko 

je bio otac tog deteta.

Ni sam nije znao kako se našao u samoposluzi. Ubrzo je stajao  pred 

kasom, sa korpom punom namirnica.

—          Je li to sve, gospodine? — upitala ga je devojka koja je stajala na kasi.



Klimnuo  je  glavom.  Sačekao  je  da  devojka  zapakuje  robu,  a  onda  se 

uputio u Betin stan.

Znao je da mu neće biti teško da prihvati to dete. Bio je dovoljno bogat 

da bi mogao da ga usvoji. Više od svega na svetu želeo je da ima decu.

Veći deo života proveo je u internatima. Roditelji su mu se razveli dok je 

bio sasvim mali. Zapravo, nisu ni želeli njegovo rođenje.

Jednog  dana  je  sreo  devojku  u  koju  se  zaljubio.  Želeo  je da  obavi 

uobičajene preglede da bi bio siguran da je sve u redu. Jedan od obaveznih 

testova bio je i onaj koji je imao za cilj da potvrdi njegovu sposobnost da 

postane otac. Usledio je najveći šok za Edvarda . . .

Niko nije odgovorio na njegovo kucanje. Ponovo je zakucao na vrata.

—          Odlazi! — čuo je Betin glas.

—          Neću, dok mi ne dozvoliš da ostavim ove stvari u kuhinju. Nemoj 

ništa  da  govoriš.  Znam  da  si  veoma  ponosna,  ali  ćeš  sada  morati  da 

zaboraviš na ponos zbog bebe.

-— Ne želim ništa od tebe!

Nije obratio pažnju na njene reči.

—          Nije mi potrebna  tvoja milost — ponavljala je Bet uporno.

—          Potrebno ti je i  više od toga. Ovaj stan je mnogo gori od onog u 

kojem sam živeo dok sam bio u Atlanti.

—          Nisi morao da živiš u takvom stanu. Imaš dovoljno novca i možeš da 

živiš kako hoćeš.

—          Ipak radije živim od onog što zaradim.

— Hvala ti za sve ove namirnice. Platiću ti čim zaradim nešto.

— Zar sam to tražio?

—          Ipak ću ti platiti — odgovorila mu je Bet prkosno.

—          Jesi  li  sigurna da ne predstavljaš  jednu od reinkarnacija  Elizabete 

prve? Veoma ličiš na njene portrete.

—          Više nam nisu sve osobine zajedničke.



—          Čuo sam da sesprema zamena za tvoju ulogu- primetio je Edvard.

—          I  ja  sam  to  čula.  Danas  je  već  bila  na  probi.  To  bi  rešilo  moje 

zdravstvene probleme.

—          Imaš li dovoljno lekova?

—          Sasvim mi je dobro.

—          Za lekove ti sigurno treba mnogo novca.

Pobledela je.

—          Tako sam i mislio. Pobrinuću se i za to.

—          Nećeš! To ne dolazi u obzir.

—          Hoću, pošto vidim da ne vodiš dovoljno računa o sebi. Da bi sve bilo 

kako treba, odlučio sam da se oženim tobom.

                                                 VIII

Da se oženi? U prvom trenutku Bet je pomislila da nije dobro čula. Njene 

tamne oči raširile su se u neverici.

—          Zar nemaš ništa da kažeš, Bet?

—          Hvala ti na svemu, Edvarde. Ipak ne želim da se udam za tebe — 

odgovorila mu je Bet najzad.

Sada je na njega došao red da se iznenadi.

—          Zar ne shvataš da ti je potrebna finansijska pomoć, Bet? Ne možeš 

više da živiš ovako. Trebaće ti mnogo novca Za lekove. Pored toga, treba da 

Se porodiš  u nekoj  dobroj  bolnici.  Takođe će ti  trebati  mnoge stvari  za 

bebu. . .

—          Svesna sam toga.

—          Nećeš moći sama. Jedini izlaz je da kažeš roditeljima...  To i  sama 

znaš.  Dženet  i  Hedison  ne  mogu da  te  izdržavaju.  Ni  oni  sami  nemaju 



dovoljno novca.  Pored toga,  oboje imaju svoje probleme. Znači,  ostajem 

samo ja.

—          Nisam tvoja briga!

—          Do sada nisam imao taj utisak. Znači li to da dete ipak nije moje?

—          Ispratiću te do vrata, Edvarde. Uverena sam da te neko čeka. Nemoj 

da dozvoliš da to traje previše dugo.

—          Razmisli o tome, Bet! Zaista bismo mogli da se venčamo.

—          Meni se taj prcdlog ne čini toliko zanimljivim. Nudiš mi milostiniu 

koju ne želim da primim. Za to postoje različite agencijo. Beba i ja ćemo se 

već nekako snaći.

Namršlio se. Očigledno nije očekivao ovakvu reakciju.

—          Jesi li zbunjen, dragi? Sve je veoma jednostavno. Ne bih mogla da se 

udam za čoveka koji nema poverenja u mene. To ne bi bio nikakav odnos. 

Radije ću se boriti sama, nego da se pomirim sa tom činjenicom.

—          Već mi je dosta toga! Zar ne možeš jednom da kažeš istinu?

—.Najveća ironija je u tome što ja sve vreme govorim istinu. Izgleda da si 

ti i gluv i slep. Do viđenja, Edvarde. Drago mi je da smo se ponovo videli.

— Dik Hamilton će morati da te otpusti. Zar ne shvataš koliki smo novac 

uložili u tu predstavu? Ne možemo iz večeri u veče da te pridržavamo na 

pozornici.

—          Onda me otpustite. Na kraju krajeva,  Dik ima prava na to. Treba 

samo da kaže da sam odigrala svoje.

—          Nisi odigrala, Bet!

—          Ti jesi, za večeras. Laku noć. Umorna sam. I meni i bebi je potreban 

odmor.

Edvard uzdahnu.

—          Nemoj da uzdišeš. Ti si smatrao da ne treba da uzimam sredstva za 

kontracepciju. Ako je iko kriv za ovo, to si ti.

—          Već sam ti rekao da ne mogu da imam decu.



Bet pogleda u svoj stomak, a onda je ponovo potražila njegovo lice.

—          Naravno, Edvarde — zatvorila je vrata i zaključala ih.

Nešto  kasnije  navratio  je  Dejvid.  Bet  je  odmah  zapazila njegovo 

neraspoloženje.

—          Dik će sutra ujutro doći da razgovara s tobom — rekao joj je bez 

okolišenja.

—           Znam, Dejvide. Kaži mu da nema potrebe za to. Sasvim sam shvatila 

situaciju. I tako se ne osećam sposobnom da radim.

— Zašto se ne bi udala za mene. Brinuću o tebi.

—          Zajedno bismo umrli od gladi. Ne volim te dovoljno, Dejvide. Pored 

toga, Dženet bi to veoma rastužilo.

—          Dženet me uopšte ne primećuje.

—          Izvedi  je  na  večeru.  Možda  će  posle  jela  misliti  drugačije  — 

predložila mu je Bet.

Dejvid ju je neko vreme zamišljeno posmatrao.

—          Trebalo bi da razgovaramo o tebi. Šta nameravaš da radiš? — lice mu 

je ponovo dobilo zabrinut izraz.

—          Govoriš kao da se radi o pokvarenoj hrani, a ne o živom  ljudskom 

stvoru koji stoji pred tobom.

—          Sreo sam tvog suseda na stepenicama. Onog što pe-

va ... Rekao mi je da si imala posetioea.

—          Da, bio je Edvard. Reci našoj dragojprijateljici Dženet da mu više ne 

telefonira.

—          Da li te je uznemiravao?

—          Ponudio mi je brak.

—          Pa?

—          Odbila sam ga.

—          Zaista si luda! To bi resilo sve tvoje probleme.



—          I izazvalo mnoge druge. I  dalje ne veruje aa je ovo njegovo dete. 

Kako mogu da se udam za nekog ko nema ni najmanje poverenja u mene? 

Ne, hvala! Stvari  stoje dovoljno rđavo i bez toga.  Trebalo bi da odem u 

neko od prihvatilišta za nezbrinute majke.

—          Ne!

—          Ne brini, samo sam se šalila. Snaći ću se i bez toga.

—          Ubiću ga! — Dejvid je stegnuo pesnice.

—          To  bi  bilo  isuviše  jednostavno.  Veoma  sam  umorna,  Dejvide. 

Smislićemo  nešto  sutra  ujutro.  Mora  da  postoji  neko  rešenje  koje  će 

odgovarati svima.

—          Porazgovaraju  sa  Dženet  o  tome.  Sada  idi  na  spavanje-  Diku  je 

stvarno žao . . .

—          Ja sam glumica. Mogu da shvatim njegove razloge.

Rano ujutro pojavio se Dik Hamilton.

—          Pozorište će platiti  sve tvoje račune za lekove i  doktora. Ako ne 

budeš u stanju da igraš, zameniće te  druga  glumica,  kao  što  se  dogodilo 

juče. Ne treba da preteruješ.

—          Ne smem da dozvolim ...

—          Ja sam tako odlučio. Tako si dobra u toj ulozi, da nijedna glumica ne 

može  da  te  zameni.  Ti  nosiš  predstavu  i  ne  možemo  bez  tebe.  Tebi 

dugujemo sav uspeh koji smo postigli. Dobićeš najbolju medicinsku pomoć, 

da bi se što pre oporavila.

—          Nemaš pojma koliko sam brinula . . .

—          Ovo će biti najbolje, rešenje. Odmah pozovi svog doktora i zakaži 

pregled.

—          Večeras ću moći da nastupim. Osećam se mnogo bolje nego juče. 

Frižider mi je pun i već sam zaboravila na većinu problema — rekla je.

Pitala se da li je Dik znao da je Edvard prethodne večeri bio u njenom 

stanu i da joj je kupio sve potrebne namirnice.



—          Ti si za nas velika investicija koja ne sme da propadne. Igraš bolje 

nego ikad i ne smemo dozvoliti da sada odsustvuješ sa pozornice. Zbog toga 

smo odlučili da bolje brinemo o tebi. Da sam ranije znao da si bez para... 

Već bismo nešto preduzeli...

—          Nisam htela nikog da opterećujem time.

—          Žene! Videćemo se kasnije — Dik Hamilton je odmahnuo glavom.

Bet  se  veoma brzo  oporavljavala.  Vitamini  koje  je  ponovo  počela  da 

uzima i pravilna ishrana, vratili su je u život.

Bet nije promaklo da se Edvard svim silama trudio da joj pomogne.

—          Sada stvarno izgledaš bolje — primetio je.

Rukom je sklonila kosu sa lica koje je sada delovalo odmornije nego pre 

nedelju dana.

—          Osećam se bolje, zahvaljujući svima vama.

Edvard  je  na  sebi  imao  farmerice  i  zeleni  džemper,  čija je  boja  bila 

gotovo istovetna sa bojom njegovih očiju.

—          Doneo sam ti nešto — rekao je Edvard.

—          Zašto mi donosiš poklone? — Bet ga je sumnjičavo pogledala.

—          To je poklon od čitave trupe. Ideja je bila Dikova…- počeo je da 

otvara kutiju.

Najzad je Bet ugledala haljinu koja se nalazila u kutiji.

—          Veoma  je  lepa,  Edvarde!  Nikada  ne  bih  mogla  da  je  kupim. 

Uglavnom se oblačim na rasprodajama.

—          Mislili smo da će ti se dopasti — lice mu se uozbiljilo.

—          Hoćeš li kafu?

—          Skuvaću je sam. Ne dopada mi se kaffakoju ti kuvaš. Podseća me na 

obojenu vodu.

—          Kafa je skupa, Edvarde!



—          Od sada ću je ja kupovati! Dovodiš me do ludila. Bet. Zašto mi ne 

dozvoljavaš da išta učinim za tebe?

—          Imam ja svoj posao. Ne želim tvoju milost. Ništa ne želim od tebe.

—          Čak ni bebu?

—          Zar si zaboravio da beba nije tvoja? Sam si to rekao.

Lice joj je bilo sasvim bledo.

—          Žao mi je, Bet. Nisam želeo da te uznemirim.

Nije verovaia svojim ušima. Edvard se nikada nije izvinjavao. Možda je to 

bila zasluga neke od njegovih ljubavnica?

—          Obući ću tu haljinu za nedeljnu šetnju — rekla je.

— Nedeljnu šetnju?

—          Gospodin Bartolomeo mi je obećao da će me u nedelju prepodne 

voditi u šetnju.

—           To mi se uopšte ne dopada — primetio je Edvard.

—           Zašto ne mogu da idem u šetnju sa njim, ako mi se to dopada?

—          Ja ću te odvesti u šetnju, ako budeš želela... Taj tip nema prava da se 

mota oko tebe.

—          Možda je ovo njegovo dete? — Bet je rukom pokazala na stomak.

Ljutito ju je pogledao.

—          Naravno da nije!

—          Znači,  krug sumnjivaca se  sužava.  Čekaj,  da vidim ko nam je još 

ostao.

Prišao joj je sasvim blizu, dok su mu oči blistale neobičnim sjajem.

—          Mogao bih ... — počeo je kroz zube.

—          Šta bi mogao? —netremice ga je posmatrala.

—          Bet! — pre nego što je uspela da shvati šta se događa,  usne su im se 

spojile.

U prvom trenutku je poželela da se odupre, ali je shvatila da bi pala kada 

bi je Edvard pustio iz zagrljalja. To ne bi bilo dobro ni za nju, ni za bebu.



Prepustila  se  njegovim poljupcima,  uveravajući  sebe da je  to  samo za 

bebino dobro.

—          To ništa ne rešava, Edvarde — rekla je kada se on konačno odmakao 

od nje.

—          Može da zaustavi bol — čula je njegov šapat.

Uhvatio je za ruku i nežno povukao prema kauču.

—          Zar nemaš dovoljno žena za zabavu?

—          Izgleda  da ni  ti  nemaš poverenja  u mene — rukom joj  je  prešao 

preko stomaka.

Izmakla se, kao da je osetila dodir struje.

—          Nemoj da bežiš od mene. Ne moram da ti ponavljam šta mislim o 

trudnoći.  Od kako  sam punoletan.  čeznuo  sam za  sopstvenim detetom. 

Nikada ranije nisam dodirnuo trudnu ženu. Nikada nisam bio tako blizu 

nijedne ...  Želim da vidim kako to izgleda — činilo joj  se da je Edvard 

govorio više za sebe.

—          Mogao si da studiraš medicinu.

Ne obraćajući pažnju na njene reči, spustio joj je dlan na stomak.

—          Kako se osećaš?

—          Uglavnom mi je muka. Lakose  zamaram.  Ne  mogu  noću  dugo  da 

sedim. Mnoge stvari su se promenile.

— Koje stvari?

—          Moje grudi ... Sada ih osećam, kao nikad ranije. Pored toga, muči me 

gorušica . ..

—          To je divno, draga. Mora da je to veličanstveno iskustvo.

—          Za nekoliko meseci, počeće da se pomera. Kada  se  beba  rodi,  moći 

ću da je dodirujem, da je mazim. Više neću biti sama. Nekome ću pripadati 

i  neko  će  pripadati  meni.  Ti  to  ne  shvataš,  Edvarde.  Ne  znaš  šta znači 

pripadati nekome. Nikada nisi želeo da se vežeš za nekog. Oduvek si bio 

sam i tako ti više odgovara.



—          Želim porodicu.

—          Sumnjam da je zaista želiš. I dalje veruješ da ne možeš da imaš decu. 

To je način da se od braniš od svega. To je tvoja sigurnost.

—          Poludela si. Bet.

—          Zaista tako misliš? Pogodila sam pravo u cilj. Bojiš se da priznaš da je 

ovo dote tvoje, zato što te je strah da ćeš se vezati za čitav život. Zidovi će 

se odjednom sklopiti oko tebe i to će biti kraj. Moraćeš da dokažeš da zaista 

želiš porodicu. Ne želiš ti to, Edvarde. Brak podrazumeva davanje, a ti nisi 

sposoban za to.

—          Bet...

—          Emotivno možda i jesi . . . Ipak, nijedan pravi čovek ne bi uradio 

ono što si ti meni uradio. Ponizio si me pred čitavom trupom. Dobro si 

znao šta radiš. Objasnio si mi da si želeo da me poštediš razočarenja. To nije 

bila istina, Edvarde. Hteo si da poštediš sebe.

—          Ne!

—          Da, dragi. I ovde si se na svaki način borio protiv naše veze. Samo 

fizička želja dovela te je u moi krevet, a ne ljubav. Onda to nisam shvatila. 

Jedan telefonski poziv u Ka- liforniju bio mj je dovoljan da shvatim ... Zvala 

se Šeri, ako se ne varam.

—          Bila je to samo jedna od mnogih. Nas dvoje uopšte nismo...

—          Niste? Pozvala sam te da bih ti rekla da sam trudna. Poludeo si kada 

si mi čuo glas…Bio si tako siguran da dete nije tvoje, mada si znao istinu. 

Znao si da sam bila toliko zaljubljena u tebe. da ne bih mogla da dozvolim 

da mi se približi neki drugi muškarac. Pretvorio si mi život u pakao.

— Nisam .. .

—- Zaista te žalim. Navikao si da živiš sam i ne želiš da ti se neko meša u 

život. Nemaš poverenfa čak ni u ljude koji te vole. Rekao si mi da želiš 

decu, ali ne verujem ni u to.Ljubav traži poverenje i nesebičnost. Ti nemaš 

nijednu od tih osobina.



—          To nije istina, Bet! Sve bih dao da imam svoje dete, ženu i dom.

—          Ne sumnjam u to. Zbog toga menjaš ljubavnice kao što drugi ljudi 

menjaju papirne tanjire.

—          Misli šta ti je volja.

—          Hvala na dopuštenju, Edvarde. Laku noć!

—          Nije još kasno.

—          To me ne zanima. Večeras ovde priređujem orgiiu i htela bih da se 

pripremim. Treba da oljuštim čitavu tonu pomorandži — namignula mu je.

Edvardovo  lice  je  ostalo  sasvim  hladno.  Oči  su  mu  bile  ispunjene 

mržnjom.  Bet  ga  je  naterala  da  sagleda  onaj  deo  svoje  prirode  čije 

postojanje  Edvard  nikada  ne  bi  priznao.  Bio  je  svestan  istine  u  njenim 

optužbama, ali se još uvek nije osećao spremnim za to priznanje.

—          Ako sada odem, nikada se više neću vratiti. Samo još jednom ću te 

pitati hoćeš li se udati za mene. Josš jednom ...

—          Ne želim da se udam za tebe. Možda si uveren da predstavljaš dobru 

priliku.  Bogat  si  i  privlačan.  Dobar  si  u  krevetu  i  imaš  lepo  porodično 

stablo. Nikako se ne uklapam u njega. Radije ću se udati za nekog običnog 

čoveka koji će znati da me voli.  Gospodin Bartolomeo bi mi bio mnogo 

bolji muž od tebe. Ima veliko srce i nikada me ne bi izneverio. Lako bih se 

navikla na njegov glas... Potrebno je samo malo vremena.

—          Onda se udaj za tog dobrog starog gospodina. Nije me briga — rekao 

je Edvard dok je izlazio.

—          Nemoj da se praviš važan! — dobacila je Bet za njim.

Zalupila je vratima tako snažno, da je slika pala sa zida. Više nije mogla 

da zadržava suze. Sela je na fotelju i zagn jurila lice u šake.

Njeni glasni jecaji dugo su odzvanjali u praznom stanu. Bet je znala da 

plač neće doneti nikakvo rešenje, ali nafje imala nijedno bolje.

Nadala se da nikad više neće videti Edvarda Mekola i nije ni najmanje 

žalila zbog toga.



Zašto je uopšte morao da se vrati u njen život? Bilo joj je mnogo bolje 

dok se on nije vratio.

                                                                      IX

Uprkos  svemu,  bilo  joj  je  krivo  zbog  reci  koje  ie  izgovorila  pred 

Edvardom.  Sedela  je  pored  prozora  zagledana  u  kilšu  i  pitala  se  šta  joj 

preostaje da radi.

Tok  njenih  misli  prekinulo  ie  glasno  kucanje  na  vratima.  Polako  je 

podigla glavu u pravcu iz kojeg je dopirao zvuk. Nikog nije očekivala.

Sumnjala je da će Edvard još jednom poželeti da se nađe u njenoj blizini, 

posle svega što mu je rekla.

Najzad je ustala i uputila se prema vratima. Slika je jcS uvek ležala na 

podu. Bet nije imala volje da je podigne.

Trgla se kada je pred sobom ugledala Edvarda Mekola.

—          Zašto si se vratio? — upitala je posmatrajući ga očima crvenim od 

plača.

—          Došao sam zbog tebe, Bet.

—          Zbog mene?

—          Da, zbog tebe. Zar mogu sada da te ostavim samu? Zar smem da te 

ostavim?

—          Ostavljao si me i ranije, Edvarde. Zašto to ne bi učinio i sada.

—          Više ne mogu da odem od tebe. Bet. Stvari su se izmenile.

Izmenila su se moja osećanja. Ja sam se izmenio, Bet.

Bila si u pravu.  Tvoje reči su bile grube, ali su me naterale da se 

otreznim. Odavno mi je jasno da ljubav i poverenje ne mogu jedno  bez 

drugog. Ipak nisam to hipo sebi da priznam ...

—          Nisi hteo da mi veruješ, Edvarde.

—          Bio sam glup, Bet. Više sam verovao svom doktoru, nego tebi.



—          Jesi  li  ponovo otišao  na  pregled?  — upitala  ga  je  sa  strepnjom u 

glasu.

—          Ne pada  mi na pamet da  to  radim, Bet.  Rekao sam ti  da  sam se 

promenio.

-— Jesi li siguran u to, Edvarde?

—          Naravno  da  sam  siguran.  Odavno  mi  se  činilo  da  treba  da  ti 

poverujem. Nepoverenje može da sruši i najveću ljubav. Bio sam previše 

tvrdoglav i neprekidno sam uveravao sebe da sam u pravu. Optuživao sam 

te u svojoj gluposti za stvari koje ti nikada ne bi uradila. Znao sam istinu, a 

ipak sam bio strahovito uporan. Sve to nije bilo slučajno, Bet.

—          Slučajno?

—          Sve je to posledica mog nesrećnog života. Nikada ti nisam pričao o 

svom detinjstvu.  Proveo sam ga  u  internatima,  daleko od kuće.  Nikada 

nisam imao dom. Moji roditelji. . . .

Zastao je i odsutno se zagledao u daljinu. Bet je napeto čekala nastavak 

njegove priče.

—          Moji roditelji  su se razveli dok sam bio sasvim mali.  Ne sećam se 

kako to izgleda kada dete ima oba roditelja. Otac mi je bio pravi lovac na 

suknje. Neprekidno je menjao žene. Ženio se nekoliko puta i uvek kada bih 

dolazio kod njega, morao sam da upoznajem novu maćehu. Teško mi je bilo 

da se priviknem na ta nova lica koja su me posmatrala s mržnjom. Bio sam 

svestan da me te žene nisu volele. ..

Ponovo je ućutao. Bet je prvi put osetila sažaljenje prema njemu. Zašto 

joj nikada ranije nije pričao o tome?

—          Majka  mi  je  sve  vreme  živela  u  Italiji.  Povremeno  se  lečila  od 

alkoholizma i  mogao sam da je posećujem samo u vreme kada nije pila. 

Tada je bila veoma dobra prema meni, ali su ti periodi trajali veoma kratko. 

Bio sam strahovito usamljen u njenoj velikoj kući.



—          Edvarde, zašto mi nikad nisi pričao o tome? Sve bi bilo drugačije, da 

sam znala istinu — oprezno je primetila Bet.

—          Sve je to bio deo mog sistema odbrane. Niko nije smeo ništa da zna o 

meni. Niko nije smeo da mi se približi. Svaka devojka bi ostala uz mene 

dok ne pokuša da pronikne u moju dušu. Posle toga bi usledio rastanak.

-— Počinjem da shvatam . ..

—          Nisam želeo da se vezujem. Zapravo, plašio sam se vezivanja. Onaj 

test mi je dobro došao da ubedim sebe da ne mogu da imam decu i da ne 

treba da se ženini. Sve je to funkciomsalo bez greške dok nisam sreo tebe, 

Bet. Zaista mi je žao što sam ti naneo toliko bola. To nije bilo zato što te 

nisam voleo. Naprotiv, ludeo sam od ljubavi za tobom, a istovremeno sam 

tražio način kako da pobegnem od tebe. Još u Atlanti sam shvatio da je to 

nemoguće i da ću jednog dana morati da ti se vratim. Čim sam te ugledao 

na pozornici, shvatio sam da ništa nije zaboravljeno. Činilo mi se da smo se 

rastali pre nekoliko trenutaka i da sam sa pozornice sišao u gledalište da 

vidim kako ćeš Odigrati ulogu. Već tada sam znao da ću morati da obnovim 

našu vezu, da više ne mogu da zamislim život bez tebe...

—          Ipak si  se  na sve načine trudio da pobegneš.  Naneo si  mi mnogo 

bola, Edvarde.

—          Sve je to prošlost, najdraža moja Bet. Pred nama je vreme ljubavi. 

Toliko čeznem da vidim našu bebu. Znam da je to moja beba. Nije trebalo 

da sumnjam u tvoje reči. Odavno sam to shvatio, ali nisam imao smelosti da 

ti  priznam. Zbog tebe se dogodilo mnogo ružnih stvari,  koje  se  više  ne 

smeju ponoviti. Drugi život je pred nama i moramo se truditi da što pre 

zaboravimo na bol koji sam ti naneo...

—          Brzo ću to zaboraviti, Edvarde ...

—          Treba što pre da javimo tvojim roditeljima. Oni će biti srećni kada 

saznaju da im se kćer udaje i da će uskoro imati bebu. Možda će poželeti da 

prisustvuju našem venčanju.



—          Našem venčanju — ponovila je Bet kao u snu.

—          Biće to upravo onakvo venčanje o kakvom si godinama sanjala. Pred 

nama je život o kojem si sanjala. Ružni snovi su prošli i sada ulaziš u novi 

pozorišni  komad koji  će  biti  stvarniji  od svih.  Biće  to  pozorišni  komad 

našeg života i naše ljubavi, Bet.

                                                               - KRAJ —

                                                                                                                  By Voki


