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"PRAVO LICE JEDNE FB LJUBAVI"

 
Ovu knjigu počeo sam da pišem polovinom jula meseca. Tada nisam bio siguran o 
čemu bi moglo biti reč, a da već ne postoji. Prošle godine i jeseni sam često 
spominjao da ta naša veza, veza dve osobe, upoznavanje, dešavanje, na koji naćin i 
da ta ljubav ne sme biti zaboravljena. Pazite na svoje misli jer “kakve su vam misli, 
takav vam je život” i onda vam se to i ostvaruje. Kockice se same slože i sve ima 
svoje razloge, vreme i mesto. Sve što se dešavalo i dobro i loše je imalo svoju svrhu, 
jer da nije, ne bi ni bilo sada ove knjige.

Ovo nije samo ljubavna priča, odnos dve osobe nego ono što sam ja i ko sam ja. 
Ovde će se nalaziti ono što sam govorio pre godinu, dve, juče, danas i što ću govoriti 
sutra kada nekoga upoznam. JA sam ja ovde, a ONA nema imena. Naravno da 
postoji. 

U ovoj priči nije baš sve u minut, ali postoji vreme ko je, kada i šta rekao, napisao, 
mislio... Izneta je komunikacija modernog doba - prepiska sa Facebook Messengera. 

Pričam često o životu, dnevnim dešavanjima, o knjigama, edukaciji, motivaciji… O 
tome šta je potrebno čitati, gde šta pretražiti. Ima dobrih postova, a pravo lice jedne 
ljubavi će se polako otkrivati. Ko, zašto i koga voli, ko je iskren, a ko nije… Ko je 
kakva osoba i kakva je ovo ljubavna ili ne-ljubavna priča. Ako ste gledali ili čitali 
“50 nijansi sive”, budite sigurni da će ovde biti i drugih boja, a seksa i vođenja 
ljubavi do samih detalja.

Miroslav Zuha
Jul. 2018

. 
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02.03.2017

DODAJ PRIJATELJA

Pošto se bavim marketingom i edukacijom, Facebook izbacuje profile ljudi sličnih 
interesovanja i zajedničkih prijatelja. Video sam njenu fotografiju i brzo prepoznam, 
još kada vidim osmeh, ko je pozitivna osoba i puna života. Pusto sam joj zahtev za 
prijatelja. Ubrzo je prihvatila. Zahvalio sam joj se na prihvaćenom prijateljstvu i da 
je dobro došla u moj svet. Tu se razgovor završio i na nju kao osobu sam bio i 
zaboravio a nije me nešto tada ni privukla. 

27.05.2017
Uplaših se mačke al ove sa ove strane žice, ona iza je miran. Hihihi .Nikada se ne 
zna..Ništa nije kao što izgleda reče ONA. .Hahahha nasmejao sam se ponovo dugo 
ja. Mene je ona iza baš štrecnula kada je zinula ispred mene, mislila je na tigra koji 
je bio u kavezu i iza ograde.
Bar znaš da ima ograda ja sam rekao. Vidim dobro ste se proveli. Jesmo, a ja volim 
prirodu i životinje, uživam više od dece. U to ne sumnjam i da nije tako jer mi smo 
drugačiji, osvešćeni, neopterećeni mnogo.. rekla je. Ja kažem da ako krenem se ja 
žaliti, plakat ćemo zajedno, no nema se ćemu se nervirati stvarima koje ne možemo 
promeniti a ono što možemo opet nema razloga za brigu. Univerzum je čudo i sve će 
doći na svoje.

     Tako nekako kao Vivijen Lee, ako se tako piše rekla je ONA: Da tako nekako. 
Bez neprijatnih stvari, samo pozitiva, uvek ima pozitivno nešto. Vratio sam se pred 
mrak iz šetnje sa psom, napravimo deset km..Zar to nije sjajno, neko bi voleo da 
može videti ulicu. Super reče ONA: Sutra bi trebalo da sam u Beogradu pa smo išli 
danas.  Imam i ja psa, ali smo skratili šetnju, godine stižu. Čije godine, psa ili tvoje, 
pitao sam. ?
Kod mene je obrnuto. Godine psa .. Ja se još kao držim ;) Ovaj moj ima osam i po 
godina. Isto i moj rekla je. Naravno vidim da se držiš, u najboljim si godinama, pa i 
on je na pola života, samo idi u šetnju sa njim.
To jeste utešno. Najbolje godine.Sada imam i jedno štene nađeno na ulici, dok ga ne 
udomim. A imamo i mačka od 16 godina..
Ja imam sada dve mačke, uglavnom ih je bilo po pet šest a najstarija sijamka je 
umrla sa punih 22 godine života rekao sam. Super, slična situacija, s tim što ja živim 
u stanu, svaka čast punih 22 godine je imala. JA: Pa i ovo je moj stan, ali prizemno 
pa ima okućnica. A mi na petom spratu reče ONA: Naše su životinje uglavnom 
unutra.To ima je dobro za kondiciju a i tebi rekao sam. i meni...;) Beše haski je kuca, 
pitala je. Da jeste rekao sam. Poslao sam joj nekoliko njegovih fotografija. 
Bletno ;) rekla je. Duša je ona kažem ja. Poznato mi je to, imam i ja isto tako veliku 
jednu dušu. Ja sam njima zahvalan, kažem ja što me vode u šetnju. Do prošlog feb -
ruara sam šetao dva psa. Njega i njegovu mamu i dan danas pitaju gde je ona kada 
nas vide na ulici. Da ne pitam za mamu, rekla je. Znajući već unapred razlog.  
Spomen ploču sam joj napravio, ode na brzinu, ispalo je da je imala veliki tumor.. 
.. oko ženskih organa ali je šećer bio na 30 pa nije mogao ništa da uradi. Trebalo je 
insulinom to oboriti. Dali smo ponovo terapiju noću. Uhuuu, ženke puste.. rekla je. I 
trebalo je ujutru ponovo ali nije dočekala veterinara. Tužno i bolno rekla je ONA. 
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Jeste tužno, imala je devet godina. Da je znala da mi kaže da je ozbiljno bolesna. Da. 
Ali uživaćemo sada u ovim što su sa nama ;))). Jeste i ona šeta sa nama po oblacima, 
kažem ja. Imam i ja dva koji šetaju sa nama rekla je. Možeš misliti, moć uma! Znači 
ne moram reći da ćemo ići u šetnju, samo sam pomislio i polude i znaju da će ići. 
Poznato mi je to. To je i moć ljubavi rekla je. Yesss kažem ja. Još da imam nekog na 
dve noge ko me može lako razumeti i osetiti ?!. I to mi dođe nešto poznato rekla je. I 
tu smo završili naš drugi razgovor i otišli na spavanje. 

Nismo se čuli do kraja meseca i ceo jun te 2017 godine. 

Petak 07.Juli je 2017. 01:43 pm.

Pozdrav Miroslave!. Pozdrav ONA: I baš mi je drago što si se javila. Kako nam rade 
podsvesti na ovoj vrućini?. Pod ventilatorom, nasmejao sam se. Hahaha U krug 
rekla je. Samo neka je toplo, ko da čisti sneg u leto. Ovako beo samo bi se lopata 
videla. Teško bi bilo rekla je. Nisam još krenuo sa kupanjem, al kada krenem biće to 
svaki dan. Sada su nezamislive neke temperature sa 13 stepeni. Ja sam krenula, moj 
pas i ja samo uživamo. Gde  krenula pitao sam. Pa toplo je to za njega. Ja idem 
noću. Sinoć sam posle jedan noću išao. Krenula sam sa kupanjem ali ne sada, nas -
mejala se jer je noć vani . Hahah joj da, nasmejao sam se i ja. Idemo ujutru ili po -
podne rekla je. Uh baš sam se nasmejao. ..
A i ja pišem kao da sam nepismena. Ma ni ja nisam ukapirao. Hahahahahaaaa nema 
veze, snašli smo se. Pisana reč je čudo rekla je. Ja sam prošlog leta išao skoro svaki 
dan na kupanje, od negde 16 časova pa do 20. Ono do zalaska sunca.Tada je pre -
divno. Super je to vreme, mi smo juče tako išli rekla je. Nosim, čitam knjigu i sni -
mam neki video dok sam tamo. Ja taj lukzus nemam, rekla je. Postavim dobar post. 
Ko ti ne da taj luksuz, hahahha pitam ja. Mi smo u pokretu sve vreme, moj dragi pas 
mi ne da. E kada ja odem na kupanje ne vodim ga. Hahaahha, idem sam. Zato je moj 
najgori reče ona. Mi jeste da se volimo al na kupanje idem sam. 
Ja ga vodim da vežbamo zbog nogu. I kada ideš onda na kupanje pitao sam ja. A i 
navikla sam na reku sa njim. Odosmo oko 16-17 časova. U reci. Sada ja ne kapi- 
ram,hahahaha. Na 5 min od stana je reka Ibar, tako da idemo na reku. i mi smo ovde 
puni vode, tri reke i nekoliko jezera. Nedeljom kada idemo do i natrag pređemo 10 
km u proseku do dva sata. Dosta. Tako mo i mi ranije rekla je. A radnim danom idem 
do grada, kroz centar i natrag, 3-4 km prelazim. Najlepše je pored vode, rekla je ona. 

     Nama je gde god da nas baciš. Nešto mi koči i telefon i komp i fb.hahaha. 
Energija je čudo. Ok, razumem. Čudo, rekla je. Mi sebe nosimo sa sobom kažem ja.  
Ne, nije negativna energija rekla je. Gde god da idemo, nije naravno. Ja sam tvoje 
ogledalo, kažem ja. Sa mojom ću lako, tuđe energije su teške rekla je. Uh! Pitaju me 
što si sam. Ja sam u svome svetu. Retki smo i teško je naći sebi sličnog. Tamo nisi 
sam rekla je. I onda mi ne kradu energiju oni vampiri, kažem ja. Biti sam nije lako 
rekla je. Sa njima sam samo na ono dobar dan i kako si kažem ja. A vampiri pojedu 
sebe, na kraju, rekla je. Hahahhahaah. To da al ne moraju i mene, hahaha. Baš si me 
nasmejala, dobra je energija. Otrovna sam ja, mene neće ;) rekla je. I oboje smo se 
slatko nasmejali. Joj ni komarci te onda neće rekao sam.  Eto samo pozitiva. A ko su 
komarci? Pitala je. Hahhahaa, joj dobra si. Pratim tvoje objave, fotografije rekao 
sam. Umerene su, mislim.. Umerene, rekla je. Naravno, nisu provokativne, 
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hahahahah. I ne treba, bilo bi tooo much ;) rekla je. 
Ček pisao sam i nije otišlo, pa prešao na tel. Kažem može biti mis sveta, čim 
progovori vidiš gde se nalazi. A nekog pogleda, vidiš osmeh i kako zrači i znaš da je 
u vortexu. Da, oseti se to, Iva, lopta vortex ;))). Ah, fb je mesto ludaka i lažnjaka u 
najvećem broju rekla je. E sve su to neke duše na kraju žice ili telefona. Takvi su i 
off, nema veze fb ili društvene mreže, kažem ja. Možda, u stvari tako je. A realno 
nismo u kontaktu sa takvima, rekla je. Pa nismo. Ovde se brže pronađemo i lakše nas 
pronađu ili mi nekog. No ti si moje ogledalo i to je to, kažem ja. Mene hoće neki 
slučajevi.. rekla je. Ja i nemam neka loša iskustva, rekao sam.Ogledalo? Pitala je. Pa 
ono desi se. hahahha. Da, Ogledalo! Zanimljivo! Rekla je.Sličan se sličnom raduje 
kažem ja. Razumem, rekla je. I mi se družimo sa takvima koji su kao mi.Takve i 
partnere tražimo, kažem ja. Isto a suprotno rekla je. Malo mi je čudno kada vidim na 
ulici par. On visok, ona mala. Neko slab a neko debeo, kako su se našli. Meni nije 
rekla je, Ili ih je neko spojio.Znam hoćeš reči, duše su se našle, rekao sam. Šta god, 
selekcija, za zlatnu sredinu, rekla je. I to što kažeš, mora i sredine biti, eto uglavnom 
smo retki, znam sa nekim izaći ono na pivo ili sednemo negde, rekao sam. 
Jedinstveni … rekla je. Al to sve na kratko, jedinstveni naravno, al eto pronađemo 
se, hahhaha. Ono kada imaš nekog sa kim možeš pričati celu noć o svačemu, e to je 
blago, dati svo svoje vreme koje je najvrednije i hvala ti i sada na svom vremenu, 
rekao sam.

     Da, da vidim drug imao nezgodu, rekla je.. Svašta nam se kroz život dešava, sam 
ja dodao. Ćućemo se mi, pozz napisala je. 
Nismo ni svesni da to sami prizovemo. Hvala ti, ideš pitao sam. Sedi još malo sada 
će biti lepo. Idem da vidim sa drugom šta je bilo je napisala. Važi kažem ja, prenesi 

thmu svoju energiju i pomoći ćeš mu. Pozz smo oboje napisali . Fri, Jul 7  2017, 7:23 
pm

SKITNJA

Pozzz , javila se. U parku sam, išao sam live odgovorio sam. Ja krećem malo u 
skitnju napisala je. Bravo i srećno nasmejao sam se. Pozz, odgovorila je. 

thSat, Jul 8  2017 6:03 pm        

Thank for like napisao sam. 

Naravno odgovorila je. Its coffe time now kažem ja. A meni je doručak, reče ONA. 
Uh ko je preskoćio doručak kažem ja. Radno.... reče ona. Pa si mogla toliko izdržati, 
nekome će večera rekao sam. Neki keksić i to je bilo to. Sin radi popodne, nebitno 
mi je danas, napisala je. Mene održavaju grisine, ili pardon, pogotovo sa 
kikirikijem.napisao sam. I liniju čuva, napisala je i dodala smajli.Uzmem veće 
pakovanje i ne moram ništa jesti ceo dan. Naravno , hihihi , spremaš se za odmor, 
linija. Ne zbog odmora, zbog sebe odgovorila je.  Ma naravno,.. dodao sam, sve što 
radimo je zbog sebe. Sebičluk.. odgovorila je. I ja sam malo popustio sa treninzima i 
imam malo više masnoće, hihih trebam to skinuti napisao sam.
ONA:  Onda u pohode.. ;)   JA: Ne nego samo odluka da ću krenuti sa treningom. 
ONA: Uvek podržavam lep i zdrav život. Ja: I ja takođe. Nas održava i ta šetnja sa 
psima, dodao sam. ONA: Da, meni i peti sprat, pešice. JA: Eh da to nije lako, al 
korisno je. ONA: Samo stvar vežbe.
JA: Još mi koji dugo sedimo uz komp, pa imao bih 200 kila. Imam ja ovde ispred 
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sebe mini teretanu, a inače sam i član aikido kluba i borilackih veština.
Ima me svuda. Ona, Borac! JA: Ono plešem i salsu, sutra imamo u parku na 
otvorenom ples, čas plesa. ONA: Extra. JA: To je prava stvar, ta energija i latino 
muzika. Jeste odgovorila je. JA. Sa takvima se treba družiti. ONA: Muzika i ples su 
čudo. Vibracija, wow. Mada izgleda ples lako, no kada je čas plesa, ma budeš skroz 
mokra, pogotovo kada je kao sada ovako toplo, rekao sam. ONA: To je velika vežba.
JA: Sve se razmrda u telu. ONA: Trening. JA: Idem nešto pojesti, pod tuš pa u grad.
Hvala ti na izdvojenom vremenu. ONA: Pozz, lepo veče ;)  JA: I bilo bi mi drago da 
se javiš sama, pozz, caosss. ONA: Naravno, čujemo se. JA: bye.

thSun,Jul 9  2017, 12:08 am

Poslao sam joj video zapis iz bašte restorana gde sam sedeo i muzike benda koji je 
svirao. Lepo, odgovorila je. Jeste baš dobra vibracija rekao sam, uživaj. ONA: baš 
lep provod ;)  JA: Jedno pivo I drugar mi je tu. Dođem tako kada je vikend, baš zbog 
muzike I vibracije. ONA: prijatno pivo! Ja sam poslao još jedan kratak video 
snimak. 
06:11 pm. Poslao sam sliku jezera i svoj selfi, sebe na obali. 
09:45 pm. Javlja mi se.Dobro veče, gde je ovo?
Bela Crkva, veče.. I pošaljem grupnu sliku iz parka sa plesa i jedan video sa latino 
plesa i škole na otvorenom. ONA: Lepo.. Ja. Jeste, energija, pozitivno. ONA: 
Provod ;)  JA: Uvek, takvi smo mi u vortexu i oni sektaši, hahahahahaaa
ONA: Da, da čudni ljudi...  JA: Čudni smo ti mi, nešto nije u redu sa nama. 
Hahahhahah ONA: Ma da ;)
JA: A nas baš briga, ja sam na mesecu i posmatram zemlju. ONA: Tako i treba. JA: 
Kako je prošao dan? ONA: Turbo, sada malo da odmorim. JA: Da, verujem, malo 
nam je 24h. ONA: Nekada je baš malo. Ume da bude i puno ;) nekome. JA: Nekome 
ne nama. ONA: Uživaj ti, ja idem nešto da završim. JA: Pozzz. 

thMon, Jul 10  2017, 1:19 am

TRAUMATIČNA NOĆ

ONA: Nema spavanja?  JA. Nema, upravo sam ušao u kuću. Došao kući i u noćnu 
šetnju sa Aronom. Za 90 min. 10 km. ONA. Super. JA: Ostavio sam ga vani da se 
izduva, pa ću ga uvesti unutra, izkezio jezik do poda. Kako je divno bilo oko jezera, 
trebao sam slikati. Sve osvetljeno, staza okolo, još uvek ima omladine. ONA: Sada 
je najlepše za njih, pse. JA: Da, pogotovo njegove i slične rase, duga dlaka. Ja kada 
legnem spavati, znaš da imam kamen zahvalnosti . ONA: Haski beše. Ja. Ja sam 
njima zahvalan, dok  mu je i mama bila živa, što oni mene u šetnju vode i ovih 10 
godina, sam prešao preko 4000 puta ulicama. A km da ne računam. ONA: Da lepo 
rečeno. JA: I ti ne spavaš?, toplo je unutra.  ONA: Meni je ovo traumatična noć na 
FB. JA: Traumaticna, misliš zbog punog meseca. ONA: Užasni su ljudi. Da, njima 
verovatno. JA: Sve mi je to dušo moja poznato. Dobijam fidbek povratno šta rade, 
kažu i sl. ONA: Strašno. Ja. Za knjigu napisati! ONA: Tako nekako, čak i naznake 
incesta, užas!!! JA: Nažalost toga je oduvek i postojalo samo je sada brže dostupno, 
lakše. ONA: Na kraju sam i kučka. JA: Još si dobro i prošla i nasmejao sam se. 
ONA: Daa. JA: Sam ranije bio više na chatu, kao što je krstarica, tamo nema slika, 
samo nick, svašta upoznao, provodio vreme, mada je bilo i dobrih osoba. ONA: A 
tek slikeeee.  JA: Al šta da ti kažem, strašno, od incesta, pedera, klinki za pare, ma - 
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haos. i ne poznajete a uvredi, krene odmah loše. 
ONA: Muškarci su poludeli.  JA: Ma kažem ti da je to oduvek bilo. Za sve je 
potrebno dvoje, misliš da žene nisu, pa i žene su. Hahahhahah

    ONA: Šalju slike sebe bez pardona. Poludele znam, šalju slike bez pardona, rekao 
sam. ONA: Meni se život zgadio. JA: Trebaš nekog dobro upoznati da bi to uradio, 
nemoj zbog tih pojedinaca menjati mišljenje, nisu svi kukolji u žitu. ONA: Znam ali 
je baš gadno. JA: Kao ono svi su muškarci isti ili su sve žene iste. ONA: Nisu, ali 
mnogo loših ljudi i samo sex, sex, sex.... JA: Joj kako i ja da se odbranim. Jbg toga 
je uvek bilo, znaš kada smo bili na seminaru u Mađarskoj ima nas valjda sto i dr. 
Nikola, je predavač. I mene je nešto izveo za eksperiment, pa pita prisutne: Ko je 
ovde sretan u braku?. Svi čute! Jedna osoba diže ruku. Kaže on : čuti, spuštaj je 
znam te. 90% ne valja. Čitao i ja o tome, najmanji procenat je od ljubavi,uglavnom 
neželjena trudnoca i interes, posle prosečno tri godine zaljubljenosti koliko traje. 
ONA: Strašno. JA: Kreće nizbrdo i retko ko je zadovoljan, svi traže izlaz ili onda ko 
nema kod kuće traže sa strane. ONA: Uh, grozno. JA: I naravno krive muškarce, a 
čije li su onda žene koje su sa njima. Jbg. ONA: Ja takav život ne poznajem. JA: Za 
sve je potrebno dvoje. ONA: Pa ja onda ne chatujem ni sa njim, ja sam druga u nji -
hovim odvravštinama. JA: Misliš ni sa kim. Hahahhahah ONA: Kim Da.   JA: Mada 
ima i finih …ONA: Čika Frojd ;)))  JA: I ja kada imam nekog sam fin, ne čačkam se, 
nemam potrebe. ONA: Svariću ja sve ovo..  JA: Naravno, će se navikneš hahah aha 
haaa, sory nasmejah se. ONA: Haha  JA: Ali pozitivno.   ONA: I treba.. JA: Naravno 
treba sve gledati pozitivno i mene ceo dan udavi jedna doktorka koja je otišla u pen -
ziju,Uh.ONA: Hahaha.  JA: Nije lako a moraš biti fin, dugo je udovica. ONA: Mene 
je ovaj sa kučkom naljutio. Ja to ne dozvoljavam... JA: Jedna opet je 10 godina bez 
muža i sexa, uh.   ONA: Jadna.. užas. JA: Znam, pogode nas nekada al zaboravićeš 
sutra, nije ni meni baš pravo nekada. ONA: Samo da ne kaže neko, jadna..  JA: Al to 
je slika o njima. ONA: Ovaj je iz KV.  I tako se žene žale?  JA: Nema veze odakle je. 
Hahahha, da, da ja sve saznam.  ONA: Strašno.    JA: Samo započneš i sve čuješ.
     ONA: Bezveze. JA: Lakše je pisati i otvoriti dušu nepoznatom, čik to reci svom 
bližnjem ili nekome sa kim izađeš na sastanak. ONA: Tačno. JA: Jer se od straha od 
reakcije i šta će osoba da kaže uživo to ne pita. ONA: Čemu to otvaranje. 
JA: Nažalost u tome je stvar i u partnerskim odnosima i u braku, što se ne priča o 
svemu. ONA: Ide život dalje. JA: Mi još uvek ne čitamo misli i treba se pričati, 
čemu otvaranje, pa svako se želi i ono izjadati, otvoriti dušu, lakše je nepoznatom. 
ONA: Možda. JA: Naravno da svako želi sebe i da prikaže u najlepšem, najboljem 
svetlu, mada meni lično. ONA: I treba.  JA. Nije bitno šta je bilo juče, govorim u 
trećem licu, nebitno skim si bila, udata ili ne, imaš decu, kakav brak, šta si radio, 
radila i sl. Za mene juče ne postoji ili mi se dopadaš ili ne. Samo na sličnoj vibri ili 
ne, prošlost me ne zanima. ONA: Postoji juče, ono nas čini, ali to ne treba da utiče 
na sutra. JA: Pa naravno, slažem se i ono nas je napravilo to smo sada, no nevažno 
mi je. ONA: Razumem. JA: Ljudi se i menjaju, ako žena nije možda bila dobra 
prema nekom partneru ili mužu. ONA: Da li je imala njih 5 ili 50.  
JA: To ne znači da se neće kao osoba promeniti i biti prema meni drugačija, 
drugačiji. Tako je promenit će se možda zbog mene i sl. ONA: Ah mnogo 
komplikujemo. JA: Joj da, hahahhahah ja i ti ne, mi smo višlje svesti. ONA: Ali to 
košta.. JA: Živi smo zar ne, naučili nešto, kako bi smo znali, pa na greškama se uči. 
ONA: Ne žalim se, već samo konstatujem. JA: Kapiram. ONA: Uspeh, lepota i sreća 
se ne praštaju. JA: Ne, zavist na prvom mestu a i da smo od čokolade opet nas neko 
ne bi voleo, jer poznajem ljude koji ne jedu slatko ni čokoladu. ONA: Baš me briga 
da li me vole. JA: Hahahahhahahahahahahaha..
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ONA: I ne treba da me vole. JA: I ne naravno. Opet si me nasmejala. 
ONA: Malo ;)   JA: Malo više hahahhahah e pun je mesec, pomera okeane a ne nas. 
ONA: Danas je mesec mnogo ja. JA: Jeste, full moon. ONA: Noćas.. JA: Noćas, 
upravo sada, baš sada. ONA: I nešto je blizu ili šta već. JA: I kere laju na ulici. 
ONA: Ovde ćutu ;))))  JA: Hahhahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
joj dobra si, vikni šic, poteraj neku mačku pa ćeš videti. ONA: Ovde je kontra uticaj. 
JA: Jesi li bila večeras u šetnji?. ONA: Bili smo popodne na reci. JA: Ste se kupali ?. 
ONA: Večeras oko zgrade. Kupali smo se naravno. JA: I ti ? To u množini pitam ;)  
ONA: Naravno moj gospodin pas samo pliva kada ide sa mnom u vodu. JA: E I ovaj 
moj je plivač, al vidiš, pričao sam dok sam šetao i jbg, zaboravio , mogao sam ga 
pustiti u vodu noćas, nema nikog. Udavi me baba na tel.. I prošao kao robot. ONA: 
Ovaj moj me samo vadi iz vode. JA: Želi van vode ? ONA: Spasilac. JA: Zaveži ga 
na obali i nastavi da se kupaš. ONA: Uh, laje, laje, kukal... JA: Zabuni i komšiluk. 
Hahahhahah. ONA: Sve diže na noge. 

     JA: E što volim kada pročitam dobar tekst o ljubavi ili kada mi pišu pa to 
spomenu kako vole partnera i sl. Pogotovo kada to žena kaže. Evo jednog posta. 
“Ove moje ljubavi su sve lepe na svoj način, znam da je ova posebna i drugačija“. 
Nešto izuzetno. ONA: Različite ljubavi.  JA: Hoću reći da je lepo kada jedan o 
drugome govore tako lepo a ima slučajeva i kada nisu zajedno a da i dalje govore 
pozitivno a ne loše. ONA: Trenutno i nemam empatiju za te u ljubavi... Sorry
JA: hahahahahaaa Samo prema sebi ili ?. ONA: Ne nisam ego tip. JA: Ili ti ne treba 
niko? Ček nisi ego tip?  ONA: Neeee, treba naravno. JA: Znači ne voliš sebe. ONA: 
Ne nisam ego tip za ljubav da volim samo sebe. JA: A to !  ONA: Volim da volim. 
JA: Ah zo, naravno.  ONA: Ali ne po svaku cenu. JA: Ali ne.. Ja često govorim i 
danas sam jednoj curi davao savet da mi prvo trebamo voleti sebe, pa onda možemo 
drugog i da ljubav naravno dajemo, delimo no ne mora uvek biti uzvraćena. Niti se 
to može izmeriti kolika je. Volimo zbog nas, jer to želimo, onda bi bilo kao u banci, 
kamata. Često pričam ovu priču. ONA: Ja Zelim uzvraćenu ljubav, zbog sebe 
naravno. JA: Posvađali se muž i žena i kaže ona njemu, ne voliš me više kao pre 20 
godina a on kaže da li si ti davala ljubav na kamatu da te moram voleti i sada. Onda 
je to kao Banka. Nešto sam ti dao ili učinio i onda sam ti dužan, Ne, dao si jer si to 
želeo, hteo, voleo i bez interesa. Ali na tome se radi. Oboje daju i primaju. ONA: 
Gaji se kao biljka. JA: Najlepše reči su one, izvini, hvala, molim i volim. Tako je. 
ONA: Uzajamno jedino i može. JA: Nažalost mnogi ne znaju ni da primaju ni da 
daju i vraćam se na malopre. Komunikacija, pričati. ONA: Ima lepših reči ;)   JA: Da 
čujem, nauči me?  ONA: Pazi kako voziš, obuci se, šta voliš....itd. JA: E ti govoriš o 
pet jezika ljubavi!  

PET JEZIKA LJUBAVI

ONA: Ovde sam ubacila malo šale.  JA: Možda je to tvoj naćin. ONA: Ne upravo to 
i jeste poenta. Svako ima svoj način. JA: Svako ali ako se volimo, uradiću nešto za 
tebe I što ne volim da radim..Vidi ako ja volim akcioni film a ti ne, ići ćeš u kino al 
zbog mene. ONA: Naravno da hoću.   JA: A ja ću drugi puta gledati šta ti voliš. Eto 
ga dogovoreno. ONA: Uzajamno. Prećutno, bez prebacivanja. JA: Tako je. To je 
samo primer bio, tako je i za ostale stvari. Ja danas, kažem da energije ima sa svih 
strana pa i sada u ovom razgovoru. Da sreća ne ulazi na usta i da mi nije važno šta 
jedem. Jer mi možeš spremiti švedski sto, frižider pun hrane, ako se ne volimo. 
ONA: Kakva pozitivna sada?  JA: Ili smo se posvađali, neću jesti. ONA: Da tako je.  
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JA: Eto ga, život čine te male sitnice. ONA: Život čini mnogo toga a najpre 
poštovanje. JA: Naravno da to stoji. Podržka i ono da imaš nekog sa kim možeš 
pričati do ujutru o svemu i ne smatram kontrolom ako se zove ili šalje sms, pita gde 
si. ONA: I to, ili ležati celu noć uz tu osobu. JA: Kada ćeš doći i sl. Tako je, nekada 
ne moraš ni reći ni reč, samo ono biti što kažeš uz i deliti energije.
ONA: Mi iskustveno to znamo, već smo to doživeli. JA: Tako je. 

BIOENERGETIČAR
    
ONA: Šta si ti po zanimanju, ako nije neumesno pitanje. JA: Vidi ovako, šta si po 
zanimanju, ja sam bio energetičar.. ma ne pitam te šta si bio, nego šta si sada.. Pa ja 
sam bio energetičar. Hahahhahah.  U životu sam svašta bio. Uvek privatnik, podnim 
grejanjem se bavim od 2000 godine. A sada sam coach, marketing manager i sebe 
smatram motivatorom ili motivacionim govornikom. Koji još radi na tome, uči, 
edukuje se i zna šta želi biti.Mnogo sam uložio para i vremena u sve to i bezbroj 
seminara, edkukacije, webinara, fb live koje i sada držim i moja je grupa moć pod -
svesti. 
ONA: Bioenergetičar, baš?  JA: I tu sam glavni predavač, ne na to sam se našalio.
ONA: A konkretan rad?  JA: To pričam kada ljudi pitaju šta si bio. Za Bioenerge -
ticara sam se našalio. ONA: Ja ovo pitam jer znam šta pitam. JA: Naravno napisao 
sam ti, u gradu imam kancelariju i bavim se marketingom,podnim grejanjem.. Coach 
i motivator sam.  ONA: Imam neka iskustva u tome.  JA: Ne sumnjam. ONA: Super.  
JA: Zato se i družimo, uglavnom na sva velika dogadjanja me ima, bio sam i kod 
Smiljana u Sava Centru. ONA: Kažu i da imam nešto te energije, mislim oseća se. 
JA: Naravno i ja je imam . Na slikama koje imam u fotografijama, lepim i kašike, 
viljuške, metal, drvo, plastiku. Trebao bih završiti neki kurs iz toga, a osetim sago -
vornika. Znaš ono ranije je bilo kada ti uđe neko u prostoriju, ustaneš, pozdraviš se i  
zagrliš osobu i preneseš svoju energiju srca. ONA: Meni je zanimljiv dodir, čovek-
čovek. JA: Danas mogu i preko chata, telefona, razgovora, mogu da osetim osobu i 
nekada mi bude ono srce toliko veliko. ONA: I šta ima kod mene? JA: Ta energija 
kao da mu je tesno tu gde je. Hihihi. Povećana je naravno.  ONA: Kod mene pitala 
je?  JA: Pa naravno da te osetim, ne bih se družio sada sa tobom, nego bih nešto 
drugo radio. Zato kažem da energije ima sa svih strana. ONA: Svako ima energiju, 
pitanje je kakvu. JA: I da ne ulazi samo na usta, mani me onih vampira. Hahahhahah 
ti su poispadali sami . ONA: Usta su tu nebitna. JA: Ma to se tako kaže ili ne ulazi 
hranom, fizički, oki. ONA: Da samo se nadovezujem. JA: Ja nekada mogu ceo dan 
da ne jedem ili kao danas, dve kesice štapića, malo vode I to je to. Veoma malo 
jedem u odnosu na ranije.
ONA: Da, onda sam ja jela za oboje. JA: Hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaa  znači kako 
sam ova slova napisao tako mi je i telo reagovalo, daj mi min. samo po vodu da 
odem. Piši.   ONA: Hajde. JA: Obrisao sam Arona, ostavio sam ga vani, baš je prija- 
tno, vidi ja bez obzira, poslovno, privatno, ne odem a da se ne odjavim. Ako se desi, 
možda net, komp, veliki razlog, ako je bio, pa se prvom prilikom opravdam.
ONA: I u kući je sada lepše.  JA: Poštujem tuđe vreme. ONA: Vaspitano i kulturno.
    JA: Ma kod mene ovde u potkrovlju je haos. Naravno to je nešto najvrednije što 
imamo. ONA: I ja sam na vrhu do zvezda.  JA: A potrošili smo nas dvoje vreme, 
slažeš se. Imaš li tamo jednu klupu na zvezdi i prazno mesto? ONA: Da, vreme je da 
se legne. Ima mesta za sve dobre vib. JA: Hvala, onda ćeš tamo gde ćeš, sada će da 
bude lepo ;)  ONA: Da, tada treba prekinuti. JA: Hihihi pa to nije isto kao kada se 
nešto jede, pa da se pretera. ONA: Baš odatle.Samokontrola u jelu je čudo.  JA. 
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A pošto je ovo energija i hrana, onda se i ovo računa. ONA: Isti koš ;)  JA: Priznaj 
da imaš osmeh.   ONA: Naravno  JA: I ja, drago mi je. ONA: Pozitiva.. JA: Ostaću 
da još snimim dve- tri pesme. ONA: A ja idem. Laku noć  JA: Laku noć.  ONA: I 
dobre vib. JA: Hvala ti što si odvojila vreme za mene, nas. Dala si mi najvredniju 
svoju stvar. ONA: Takođe. JA: Znao sam šta ćeš napisati, samo te gledam. ONA: 
Predvidiva. JA: Posmatram. Sweet dreams. Wow, vidi ovaj post: Kad čitate dobre 
pisce, događaju vam se ponekad neverovatne stvari – odjednom osetite da taj 
koga čitate govori o nečemu što tinja negde u vama, I vi na začuđujući način 
saznate da niste sami, da je još nekog mučilo to što muči vas. Da niste ostavljeni I 
da je jednom još nekog bolelo to što vas sada boli I zbog čega se vi sada 
raspinjete. Ivo Andrić.
ONA: Da, lepo rečeno. JA: Lepo.. I mi smo primer nekome, čujemo se. bay. Ne te -
ram te ja al kada si već pošla...;) Ako ne budeš mogla da zaspiš, tu sam ja.  ONA: 
Naravno OK, lepu noć želim   JA: Hvala ti od srca...Evo nešto za LN. Poslao sam 
sliku sa tekstom.  Moraš puno da me maziš, ja od toga živim. Poslala je smajli i 
pisali smo do kasno u noć. 

thMon. Jul 10  2017, 4:58 am  sam poslao svoju pesmu MOŽDA SPAVA. 

thMon, Jul 10  2017, 9:06 am

ONA: Dobro jutro. JA: Divan daaann. ONA: Da, moram do posla, a još nisam 
ustala. JA: Ti malo spavaš? Kada bih mogao da ne spavam. Ono, kao Tesla, što 
manje. Malo mi je 24h.   ONA: Turbo  JA: Curi vreme, hihihi. Na web conference 
sam. ONA: Lepo je i spavati. JA: Skuvao sam kafu. ONA: Idi i ja moram. JA: U kre 
vetu sam, laptop u krilu. ONA: Extra.. JA: Hihihihiii ONA: Evo meni stiže moj pas. 
JA: Aron mi je napolju, videli smo se.  ONA: Imam buđenje, veselo.  JA: Strava, 
ludi su. Ja ovog mog sam bio pustio ovde na sprat, strme su stepenice, pravo u kre -
vet mi je ušao. A zna kada nema nikog, da legne u trosed. Spava kao čovek. ONA: 
Odoh ja, cela ruka mi je mokra od njega. Lep dan želim.  JA: Hihihi  Bye, takođe 
divna dušo.  

thMon, Jul 10  2017, 4:55 pm

MANIJACI

JA: Osećao sam potrebu da ti se javim..Hello for today, hihihi ONA: Hello. Sad 
razmišljam.. TelepatiJA: Misli se da li je sa mnom sve u redu ;) JA: Hihihi drago mi 
je, naravno da je sve u redu. ONA: Poslovno MLM treba kontakt na fb, a mene sve 
neki manijaci hoće ;)))JA: Misli su čudo...hahahhah morao sam se nasmejati. ONA: 
Da, da.  JA: Jbg, šta ćeš kada ih ima na celom svetu. ONA: I ja se smejem JA: 
Sastavni su deo nas. Eto imaš pse. Znaš da ih ne vole svi..Ti što ne vole životinje ne 
vole ni ljude. ONA: Ja sam ipak lepak za nastrane.  JA: A ni pas ne prilazi svakom, 
neće ni ovaj moj. Hahahhaah ONA: To znam. JA: E ko zna, možda si nastrana, ona 
druga strana tebe. Hahahahhaaaaaaaaa, joj cepam se. ONA: Nisam, to je sigurno. 
JA: Ma podsvest je čudo. Znaš ono što ti trezan misli to ti pijan kaže. 
ONA: Onda bi druga strana bila samo sex. JA: Pa da, hahahhaaaaaaaaaaaaaa, suze.
ONA: Znam, JA: Suze mi na oči, smeješ se. ONA: I žene su me startovale. JA: Jbg, 
kada si lepa. ONA: Šta da ti kažem. JA: Ti zračiš, ima nešto u tebi, čuti dobro je, šta 
misliš da neće niko, pa tek onda ne bi bilo dobro. ONA: Ne znam da li je bolje 
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ovako. JA: Samo neka je tako. ONA: Hahahhahah  JA: To si ti, to smo mi, hahaha 
hahaaa. ONA: Da me niko neće. JA: Jedinstveni, retki, bilo bi joj majko što me rodi 
takvu, neće me niko, šta sam bogu zgrešila. ONA: Ja o poslu, oni o sexu. JA: ne 
znaju za pravila. Prvo posao onda sex. ONA: To ne znam kako izgleda. JA: 
Hahahahahaaa zaboravila, hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ONA: Jahanja. JA: Joj suzne 
su mi oči.
ONA: Jahanja po mozgu.  JA: Pa pazi i ja sam muško al zna se šta se piše, pita, kako 
se razgovara. ONA: Napisaću na zidu pravila. JA: Hahahahha joj, pa kako ćeš onda 
raditi mlm, nema onda nikog. Šalim se naravno. ONA: Pa nisam sa tobom nepris -
tojna. JA: Ma ja mislim na muško žensko, ne na tebe. ONA: Šalim se. JA: Ti si moja 
energija, nešto ono u vazduhu, neka telepatija. ONA: Etarska masaža. JA: E idem pa 
se javim, rado bih nasatvio ali onda neću krenuti.  ONA: Ajde i ja na kupanje. JA: E 
da možeš još raditi, e stvarno hajmo, krećemo. ONA: Hahahah.  JA: Javim se. 

     Wow što je dobo i sunce i voda. Poslao sam joj svoju sliku sa jezera. ONA: Pos -
lala mi je sliku psa pored reke. JA: A vlasnika znam, liči na njega. ONA: Poslala mi 
je svoje dve fotograije u kupaćem kostimu. JA: E strava je. ONA: I ja sam tu. JA: 
Baš zato što se ne vidi jasno, naočare su ti cool. Viđao sam ih. ONA: Da, da JA: Vidi 
to nebo. ONA: Ovde je super. JA: Poslao sam svoj selfi i sliku jezera. ONA: Lepota.  
JA: Divota života. Zahvalan sam što sam u njemu. ONA: Zahvalni na pravim stva -
rima. JA: Zahvalan što sam te upoznao, što svoje vreme deliš sa mnom. ONA:Hvala, 
uzajamno delimo tu zahvalnost. JA: Idem u vodu još malo. I mi idemo.

thMon, Jul 10  2017, 10:10 pm

NIVO SVESTI

    ONA: Hello. JA: Evo me. ONA: Ćao, evo i ja usputno iz kuhinje. JA: Šta spre -
maš? ONA: Ja kupus za sutra, krompir za većeras. JA: E pošalji malo energetski i 
kao da sam i ja jeo. ONA: Možeeeeee. JA: Hvalaaaaaa, srce si. ONA: Nije isto ;)  
Upravo sam se setila da mogu i hleb da umesim ;)))  JA: Pa ti si strava, extra. ONA: 
Zašto, zbog hleba?JA: Svestrana. ONA: Da, kao na sve strane mogu ;)  JA: Retke su 
osobe kao ja i ti. ONA: Na žalost, A možda i ne.. ko zna? JA: Pa to je wow, slao sam 
ti sedam nivoa svesnosti. ONA: Kako to? JA: Hajde da ti pošaljem tekst iz knjige 
Inge Rock, pročitaj i vidi gde se nalaziš, na kom nivou, biće ti jasnije, kakvi su ostali 
ljudi a ja ću odmah da ti kažem da si na petom ili šestom nivou. ONA: Koliko ima 
nivoa?  JA: Sedam nivoa svesnosti. I za svaki ima opis. Nije dugačko, pročitaćeš to i 
preko telefona, tekst je. ONA: Pročitala.  JA: I gde si videla sebe. ONA: Mislim 6. 
JA: Wow, vidiš da sam znao. I pošaljem smajli koji se raduje. ONA: Vežbati, 
vežbati, iskustvo. Bravo, bravo. JA: Zato i kažem da smo retki, ti si veoma retka. 
ONA: Možda i dodajemo sebi po jedan nivo. JA: Mislim da ne. ONA: Mislim i ja 
;))))  JA: Napisao sam ti odmah, 5. ili šesti nivo. ONA: Realno je baš to što si rekao. 
Retki su sa 5/6.  JA: Brzo u kupatilo i poljubi se, retki naravno. Zato i kažem da si 
moje ogledalo. ONA: Ne, biću bolja, onda kisss. JA: Uvek kiss, naravno da češ biti 
bolja. ONA: Uvek. JA: Radimo na sebi, učimo, menjamo se,družimo se sa boljima 
od sebe, ti si bre lider. ONA: Ludja, odmerenija, ali uvek bolja. Smeta mi izgled. JA: 
Čiji izgled?, kako smeta, molim objašnjenje. ONA: Ženama smetam, muškarci budu 
odbijeni pa me, šta već...  JA: To je njihov problem. ONA: Tako je. JA: To je zbog 
zavisti, i jer se oni nalaze natom prvom životinjskom nivou, to nema veze sa tobom. 
ONA: Ali onda ne mogu sa tim nižim nivoima, gušeeee. JA: Možemo ih razumeti, 
ono da draga i ništa više, ostavimo ih gde i jesu. 
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Učitelj je tu da otvori vrata, učenik da napravi prvi korak, žele promene, tu smo. Ne 
žele, sory, ono ćao, kako si.  ONA: To učim, da ne pokažem baš sve što mislim. 
     JA: I ništa više i to da ono mi imamo dva uha, dva oka a jedna usta, ja to zovem 
nekom vrstom foliranja. ONA: Znam. JA: Možeš pričati. ONA: Da, malo pričamo.
JA: Voleo bih da ne moram kucati. Ili ovde na mesenger ili telenor. ONA: Imam 
dosta edukacija. Raznih. JA: Sjajno baš mi je drago.  ONA: Ali najbolje je raditi po 
osećaju, intuiciji, želji... JA: Naravno i napišem broj telefona. ONA: 0630000000. 
ONA: Ti si čista šestica.? JA: Da, ka sedam. Mislim da mi nešto nedostaje za čistu 
sedmicu. ONA: To sam mislila. ONA: Mala pauza. JA: Ja sam tvoje ogledalo,vidiš 
kako me ti vidiš!. ONA: Vidim vežbu, smirenost, i iskustvo. JA:Prenosim i tebi to. 
Zahvalio sam se, poslao smajli sa naklonom i govornu poruku. ONA: Hvalaaa ;) 
JA: Od srca je. ONA: Znam ;) Ja nisam svesna koliko je sati, imam osećaj da je 
osam ;)

thTue, Jul 11  2017, 6:10 am

ONA: Pozvala me je i onda smo prvi puta pričali i otišli na spavanje. 

thTue, Jul 11  2017, 12:26 pm

JA: Hello, divan i topao dan. Hvala ti za sinoć.. ONA: Hello, vreli pozdrav iz K.
JA: Hihi, Thanks. Legao sam jutros. ONA: Pre će biti hvala za jutros. JA:Svanulo je, 
počeo sam pisati. ONA: Eto.. Super, Sećaćeš me se po tome ;))).Da ja budem delić 
tog tvoga blaga! JA: Možda i veče parče kolača, hihihi. Univerzum je čudo. ONA: 
Hahahha nikada se ne zna. JA: Nikada ne reci nikad. ONA: Divno je imati prijatelja. 
JA: I srodnu dušu. ONA: To sam naučila odavno.Tako je. JA: Imaš potencijala, nisi 
bez razloga petica u onom spisku.. ONA: Eto precenila sam se ;)) JA: Ček, rekla si 
šest, sory. ONA: Ma nema veze, šalim se. Bitna sam ja, ne tamo neki broj.  JA: Tako 
je. Dopada mi se i tvoj glas. Mora da je još lepši kada je zaljubljen. ONA: Hihi, 
možda. JA: Zaboravili smo kako to izgleda. Hihi. ONA:I ne, barem ne JA: Prednost 
razvedene osobe. JA: A da, to je kao kada naučiš voziti biciklo, ne zaboravlja se. 
ONA: Tako nekako. Ali bih uporedila sa avionom, ne biciklom. JA: Hahahahahaaa, 
strava. Znači znaš i pilotirati. ONA: Čuj pilotirati, akrobata.. JA: Hahahahahaaa. 
Cepam se, suze na oči. ONA: Sad ona pesma: Obriši suze mala... JA: Može . ONA: 
Moj mozak radi na svim frontovima. Nemiran duh ;) JA: Mladalački. ONA: Vero -
vatno. JA: Sjajno. Vidiš da si retka osoba. ONA: Da, vidim..Tako i kažu da se 
izdvajam. JA: Nemoj se sada uobraziti. ONA: Neeee. JA: Hahaha, šalim se. ONA: 
Još malo komplimenata, onda ću. JA: Važi. Divna si. ONA: Tnx. JA: Retka, 
jedinstvena, čarobna. ONA: Uh, gotovo, dižem nos. JA: Hahaha slobodno. Neka 
budu zavidni. ONA: Već su.. na žalost. Oseti se to. JA: Imaju i zaista. Još kada te 
vide noću u miniću. ONA: Hahaha. JA: Kakva teta, lele! ONA: Lujka šeta oko 
zgrade. JA: Nisi sama. Lujke same šetaju. Ovo je vidljiv razlog. ONA: Šalim se. 
JA: Mogu li te zvati Tamy. Naravno da znam da se šališ. 
ONA: Može. JA: Mi i jesmo lujke, čudaci ONA: Nismo. JA: Mislim različiti, 
drugačiji. ONA: Mi smo viši nivo. JA: To da. To mi znamo da jesmo. ONA: Ispred 
malo. Ma vide i drugi. JA: Al vide kao da smo čudaci al ne višlji. ONA: Mislim da 
ne. Mene zbog psa gledaju čudno ili definišu. A opet, sve više njih uzima pse. 
     JA: Poslao sam joj sliku gde su dve gude u blatu a jedna vani i srećna sa cvetom i 
skakuće. A oni komentarišu. SEKTAŠ!!. Ma to zato što si sama. Ne treba se 
obazirati, ko ih šiša, ko voli životinje voli i ljude. ONA: Da u pravu si. Sektaš je vrh!   
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JA: Jesss, aha, to smo mi, hahahahahaaa. ONA: Prasići. Pa hvala. JA: Al u blatu. 
ONA: Ako treba i to smo. JA: Ma ne, poenta je da su oni u blatu. A mi oni srećni sa 
cvetom. ONA: Znam, vidiš ja njih i ne primećujem. Vidim cvet. Kao u onoj priči. 
JA: Jesss, kojoj?. ONA: Muva i pčela. Na koji cvet ili izmet šta sleti. JA: Muva u 
najlepšoj livadi pronadje govno. ONA: Sve je u glavi posmatraća. Bićemo pčele..  
JA: Jesss. ONA: Upravo to, livada. Odoh mog malog psa da nahranim. JA: Mi smo 
Arona pustili unutra. U hodniku su keramičke pločice. ONA: Pakao je. JA: Hladnije 
je nego vani a muve mu sve uši napadaju. ONA: On je noćas dahtao, pa sam ja malo 
spavala. Hladila ga lepezom. JA: A i toplo je, mesec je pun. JA: A možda si još bila 
pod utiskom razgovora. Ja jesam. ONA: Ne, ja se oko njega mnogo sekiram da mu 
ne bude nešto. Jedan od strahova. JA: Naučili brinuti za druge a najmanje mislimo 
na sebe. ONA: Evo ga, priča mi i oblizuje se to znači gladan je. Pamet moJA: JA: 
Čujemo se. Pozzz. ONA: Lepota. Ja sam malo zadremala. Gledam Djokovića, 
slušam. JA: Neka si, vidim da nisi bila tu, i reko videćeš kada budeš mogla. Da ja ne 
zaboravim. A i ja se mislim da dremnem bar sat vremena, no tako mi je toplo da 
teško. ONA: Stiže mi, čujem obaveštenje. JA: Sory, brinut ću drugi puta. ONA: 
Ovde je prijatno, uz klimu. Čak je pas pored mene, na podu naravno. JA: I onaj moj 
je ručao, pa je još unutra. Ja sam gore u potkrovlju i sve toplota ulazi unutra. ONA: 
Da bzv. Ma bolje da je toplo nego zima, zimus su mi se prsti smrzli, držeći miša za 
laptop, rekao sam. Nisam ti se još pohvalio, zaboravio sam do sada. Hihih. Reci 
pitala je. Znaš koji imam fetiš, šta još volim. Ne razumem. Nokti, ono uvek sredjeni, 
nalakirani. Stvarno ?!. Crvena boja, karmin, no to nije sve. ONA: Koju boju 
koristis?. JA: Ne samo da mi to prvo upada u oči, nego jato volim da radim manikir, 
ne znam ono novo što sada rade, al ono da ih kratim, obradim, nalakiram a ti 
opušteno uživaš. ONA: To voliš?  JA: Verovatno ima veze sa dodirima, ono svaki 
prst, šaka. ONA: Moguće. Hahha, manijak, svestran. ONA: Pravii. Znala sam da 
imaš neku falinku ;)). JA: Hahaha. Pa da, jbg, što sudove perem. ONA: Ah to mašina 
radi meni. Sve radim, perem, peglam, pušim. Znaš uzrećicu. Da. Nikada mi to nije 
bilo teško.. Raširim veš, što god, prava domaćica. Naravno kada imam vremena za 
to. ONA: Kada moraš. Da i to. Košulje poglam kada mi zatreba. ONA: Život samca.. 
Ma uvek sam takav bio. ONA: Uvek? I kada su mi deca bila mala, pogotovo stariji, 
žena je radila, a ja honorarac po potrebi i ono podizao dete i bio domaćica. ONA: Tu 
je greška.. To se kod nas ne ceni. Znam. Al ja to cenim i naravno da bih ženama to 
uveo u radni staž, jer znam kako to izgleda. Ono što si radila ceo dan kući a ja na 
poslu. ONA: Znaš kako im je, zato. Svestrani smo, zato. 

     ONA: Ipak treba muškarac da bude patre familiji. JA: Hoćeš li mi poslati sliku 
kada imaš sredjene nokte? Balkanizam, nastavio sam. Hahaha. Mnogo toga bi 
trebalo možda ovako. Možda onako, o tome neka brinu nove generacije. ONA: 
Mnogo, u pravu si. JA: Hoćeš li ići na kupanje pitao sam. ONA: Gotov je tenis, idem 
da se spremam. JA: Uživaj pa se čujemo. Javim ti se sa jezera. ONA: Može. JA: Jel 
može? Pazi napisala si brže tu reč od mene. Daaaa ;). wow. Bay.

thTue, Jul 11  2017 6:01 pm

Tek sada sam došao.Popravljao gume na bajsu. Poslao sam joj i svoju fotogafiju sa 
jezera. Mi se kupamo uvelikooo..Lepo evo i ja ću u vodu napisao sam. 

thTue, Jul 11  2017, 9:51 pm

ONA: Ja tek sada vidim fotke od pre. Sa jezera su. Izvini, nešto kuckam sa kolegom. 
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JA: Oki. ONA: Stigao Doki. JA: Ovo ne ukapirah. Upravo sam bio u toalet i 
pomislih na te i čujem ding. ONA: Oki Doki, to je neki lik ;)? Ne, Oki je od okej. U 
redu je, skraćenica je. Znam. Idem van i do parka, vani je divno. ONA: Ovde malo 
duva, lepo je. Sešću na klupu, pa ako si za, ima mesta. ONA: Može.. Hvala ti divna 
dušo. Uvek, rekla je. Zahvalni na klupi za druženje. 
JA: Te Amo. Thanks. ONA: Razumem. Naravno mi čitamo misli, rekao sam. 
Javi se nešto, rekla je. JA: Po neki osećaj a pun je park i klupe i poslao sam sliku iz 
parka. ONA: Lepo. I ja ću sada malo napolje, da se ohladim. Možeš li pričati, seo 
sam na klupu i ima mesto. Neću moći, čekaju me da izađem. Oki, vidiš da sam fin i 
da prvo pitam. Uživaj rekao sam. ONA: Vidim. Jesi izuzetno fin ;) . Tu sam kada 
budeš želela. Hvala. Pozz rekla je. Mislio sam jer sam dugo budan, a ne sada. 
Razumela sam ;). 

thWed, Jul 12  2017, 10:04 am

ONA: Dobro jutro ;)

thWed, Jul 12  2017, 1:58 pm

JA: Podne dušo moja, hvala ti. Zaglavio sam, budan do šest, još toplo, pun mesec a 
pisao sam knjigu, bio budan i na webu u devet i reko još malo da dospavam. Komi -
rao se. ONA:Lepo, kvalitetno vreme. Ako si. JA: Idem kafu skuvati, pa se javim. 
Evo me. Sinoć sam otišao u šetnju u posle jedan, u dva se vratili, završio četiri 
pesme i krenuo sa knjigom. U šest legao i pun je mesec i to ima veza a toplota. 
ONA: A ja sam ranije zaspala, baš mi je prijalo. JA: Kada imaš klima uređaj. Ima 
kada to i mene stigne pa zaspim ranije. Ne puštam noću klimu da radi rekla je. JA: 
Ma najvažnije je slušati sebe i organizam. ONA: Da, mene vuče na kupanje ali če -
kam još malo. JA: I ja ću ići ranije, ono ćetiri pet. Sutra se kvari vreme i bit će za 10 
stepeni hladnije. Ja ću oko pola ćetiri rekla je. A u peta se vraća. ONA: Svakako smo 
u vodi svo vreme. Valja malo da rashladi. JA: Ja još nisam Arona puštao, u nedelju 
ono noću smo prošli samo. A do jezera idem samo sa njim nedeljom a mislio sam 
sinoć, bilo mu je prijatno. ONA: Uživao bi on sigurno . Možda odemo noćas ;) Vodi 
ga rekla je. Odoh nešto da završim. JA: Hajde, tu sam. Pijem kafu. Hvala ti. 

thWed Jul 12  2017, 7:07 pm

JA: Hello for you. Išao sam live malopre. Poslao sam fotografiju. ONA: Mi smo na 
plaži. Mnogo pasa, ne mogu da radim ništa na tel. A i u vodi smo non stop. 
JA: Evo još sam tu. Upravo izašao iz vode. Predivan zalazak sunca. I pošaljem sliku 
zalaska i svog selifJA: ONA: Kakva luda fotografija ;) JA: Hehe evo vozim bajs al 
mogu da pričam i voleo bih te čuti. ONA: Ja spremam klopu, teško da mogu da 
pričam. JA:Kada budeš mogla. Javit ćeš se ako želiš. Ok, da završim obaveze.

thWed Jul 12  2017, 10:17 pm

ONA: Hello JA: Hello, evo me. Šta radiš? Pita. Sedim u parku. ONA: Čuvena klupa 
;) JA: Slikao i poslao sliku klupe u parku. Nisam na istoj. Sve su iste ovde.Evo ima 
mesta. ONA: I treba promeniti ;))) Sedi, dobro došla rekao sam.
U letu ;)) odgovorila je. Vizualizirat ću rekao sam. ONA: Kao zvonćica ;)
Može, ka Petra Panu u kratkoj beloj suknjici. ONA: Da hahahaa. Ma zovi me da ne 
kucam. Ne mogu sada da pričam, radim i kucam na laptopu rekla je. 
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Oki, da te onda ne ometam. ONA: Malo posle oki. Ja se skuvah u kuhinji ;))) JA: 
Verujem.Onda nešto kuvaš, pitao sam. Spremala sam pomfrit. Dobro je da nije 
sarma. Hahaha nasmejala se. Usput još nešto i kuvanje. JA: Kada je toplo treba sve  
nešto prostije i bez kuvanJA: Ali volim pomfrit! JA: Hahahahahaaa cepam se. 
Naravno i JA: ONA: Permezan preko i dosta je, puno ukusa ;) JA: Aha, neko stavlja 
kečap, ma ono što se ima. ONA: Marko Maoduš, poznato ti? Neeeeeee kečap :(

     Naravno. Gledam ga i pratim. I ja sam poslala zahtev, prijatno izgleda profil. Da 
dugo je u duhovnom svetu. Smiren, staložen. ONA: A znaš li za rekonenciju? Meni 
je to novo. Često priča primere iz svog života. Da. Rekao sam. Sviđa mi se reiki i 
barsi.ONA: Neki Saša Dojcinovic. Poznato mi je nešto, možda ga i znam. Na 
poslednjem webinaru kod Ane Bućević je bilo 4000 ljudi. A još uvek ima ljudi koji 
je ne znaju. ONA: Naravno, samo pitam. I nije od nekog značaJA: JA: Podelit ću sa 
tobom sve što znam. Hvala ;) odgovorila je. Nešto sačuvaj samo za sebe. JA: Misliš, 
male tajne velikih majstora. ONA: Naravno, onda te više cene ;). JA: Počev od tebe 
pošto to znaš. Hihi. Gle neće da mi kaže?. ONA: Naravno . JA: Srce si!
ONA: Unovči to i klečaće pred tobom :). Kako sam to slatko rekla.
JA: Jesi, hvala. A onda će klečati zbog para al i red je. Hhaha. ONA: Ne, već zbog 
uspeha i divljenJA: JA: Jesss. ONA: Pare su pokazatelj uspeha. JA: I onda ću jednog 
dana da kažem. Ja sam poznavao TK. To je ona što je uspela. Znate koja?.Pa ona iz 
KV. A ne, ti si prvi koji uspeva.Znam to, osećam. JA: Da bih uspeo, potrebna mi je 
ona kao najveća podržka. Koja je kao ja i bolja od mene. ONA:Podržka? JA:Pored 
uspešnog muškarca stoji žena od energije. ONA:Da tako je. Odoh da izvedam psa pa 
onda mačora. JA: Oki, tu sam. OK. Thanks for like. Idem kući pa ću u šetnju sa 
Aronom. Imaš moje vreme. ONA: Uvek. JA: Neću moći kucati ali mogu pričati. 
ONA: Zovem te za oko 20 min. JA: Tako nekako, javim ti se kada krenem. Krenuli 
smo! OK: Poslao sam joj sliku Arona.  Lepotan, odgovorila je. Pozvala me je. 
Propustio sam poziv pa sam ja zvao nazad. 

thThu, Jul 13  2017, 1:46 pm

JA: Poslao sam smajlija i napisao: Divan dan. Divan dan....Daa odgovorila je ONA: 
JA: Hej moja malena, dodirni mi kolena.. Nekome je rođendan?, pitala je. JA:Šta mi 
je palo na pamet, pesma. Hteo sam nastaviti a nekom je rođendan. Tako sam 
postavio jedan post i oni krenuli čestitati. Ne kažem nije moj. Hahahha nasmejala se. 
JA: Al je sigurno nečiji i treba se radovati. Moj je 31. ONA: Jeste, baš tako. Moj 35, 
starija sam. Kako 35 pitao sam. Mesec ima najviše 31. Šalim se odgovorila je. 
Pomislio sam da si pogrešila u kucanju a dopada mi se šala, mislim oseti se. ONA: 
Ne mora svima istooo. E sada ne znam na šta misliš? Misliš šala nije svima ista ili? 
ONA: Isti datumi ne moraju da budu. Moj 35, to nema niko.
JA: hahaha, nasmejao sam se. Strava si, baš mi se dopalo. Hvala, odgovorila je. 
JA: Krenuo čitati ponovo Ekart Tol, pijem kafu. Loše sam spavao, toplo mi je, ne 
žalim se.. Ja sam malopre došla kući. JA: Samo kažem. A ja sam zaspala oko tri i 
probudila se u pola pet. Kao da sam spavala ko zna koliko. JA: Energija i pun mesec. 
Odgledala sam neki film i zaspala ko zna kada. Nisam do sada tako reagovala. Ček, 
jutros si ga gledala. Hahaha. Možda sam ja kriv, uzrok. ONA: Da, neki mjuzikl. 
Možda. JA: Drago mi je onda. Da li si gledala miroljubivi ratnik? Šta beše to?. Pa 
film, ima ga na youtube sa prevodom.. znaći bolje od tajne. Svaka reč u filmu na 
svome mestu..Kada sam ga gledao prvi puta pre dosta vremena, nisam to razumeo 
kao sada. Wow a film Koliba. Da, po knjizi odgovorila je.
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Znači oduševljen sam, pogotovo scenom kada mu je dato da odluči koje svoje dete 
će u raj a koje u pakao. Pa kaže: Ne mogu, uzmi mene. A očekuješ da ja mogu. A 
tražiš od mene tu odluku i Bože zašto ne pomogneš. Čiji je film pitala je. Pa po 
knjizi Koliba. Američki? Da. Kada budeš htela da gledaš, naći ću ti link. ONA: Ima i 
druga knjiga, da se setim kako se zove..Mislim raskršće. Isto o suštini života. Od 
istog autora pitao sam. Da. JA: To je i u Miroljubivom ratniku. Znači wow. Ja sam 
sakupljao reči, zapisivao iz filma i da, jeste imamo neki cilj..No putovanje ka tom 
cilju je najvažnije, ne sama destinacija. ONA: Da, poznate rečenice. JA: Jesu nam 
sada, nama. Nismo ni mi znali. ONA: Daaa:))). Izmamiš mi osmeh odogvorio sam.
Drugačija sam od ostalih žena, zato. Tako je odgovorio sam. ONA: Mislim tebi 
znanih. JA: Retka i jedinstvena. Tako je. ONA: Dići ću nos ;) JA: Hihi, neka. Diži 
ga. ONA: Hahaha, tako je. JA: Češ ići na kupanje? Mislim da neću. Malo da 
spavam, nešto radim. JA: Ono svi mi imamo neke obaveze, što se kaže prioriteti. 
ONA: Pet žena je ubijeno od početka meseca u Srbiji. JA: Mislim da je toga uvek 
bilo, samo što se to nije javno objavljivalo. Sada je dostupnost medija svuda a i treba 
držati masu. Jadne žene odgovorila je. JA: U fokusu. Znam da je tako niti će se 
ikada to moći zaustaviti.. ONA: U ovom broju baš mnogo. JA: Kako odlučiti ko i šta 
nosi u sebi i ono ko da izigrava Boga i da kao ko životinja uradi eutanaziju i ono ti 
ćeš biti loš i uspavat ćemo te.. ONA: Sve se to vidi, ali zatvaramo oči. Znam no u 
nama čuči nekoliko kažu, ludak, ubica, dobar. Ima spisak. I Genije dodala je. 
JA: Tako je. ONA: Da, aktivira ih situaciJA: Znam i po sebi. Da bi se dvoje 
posvadjali potrebno je dvoje. Naravno odgovorila je. JA: Da i žena nije što bi rekli. 
Ono kuja, ili otvorila zube, ne bi je muž udario. Ne umemo komunicirati, niko nas 
nije naučio. Reagujemo kao iz prvog nivoa, instiktivno. ONA: Uh, udarac je izraz 
nemoći. Životinjski, odgovorio sam. ONA: Idem ja da malo odremam, duša mi spa -
va. :)  Hajde i brini u REM fazi šta misliš, o čemu. Ok, hvala, odogorila je. Čujemo 
se. 

thThu, Jul 13  2017, 5:23 pm

JA: Coffe time its now. Da, može. JA: Jesss, malo ja malo ti pa ćemo se voleti curo 
ja i ti. Hihi, ovaj srk ja, srk ti – kafe. Naletela mi pesma. Hihi. Svirao sam 
harmoniku nekada. Videla si mi novu pesmu? Ima je na zidu. ONA: Ne, pogledaću 
večeras. JA: Naravno nisam ni mislio sada. Kada budeš mogla. Možda i sada 
odgovorila je. JA: Mada se ona sluša, ne gleda. Odoh pod tuš i da se spremam. Ja 
idem slušati. Hvala odgovorio sam. ONA: Divno. JA: Hvalaaa, tuširao sam se i prao 
nešto donjeg veša. IMAŠ GLAS....Hvala od srca. ONA: Ima tu šta za poboljšati. 
Uvek, znam. Moje č ć.   ONA: Al si baš talenat. Ne, to je tvoje obeležje.
Poslao sam smajli u obliku srca. Došao sam u grad i mislio sam da ću do jezera. 
Hladnije je i duva neki vetar. ONA: Ja ću malo kasnije. Na kupanje misliš pitao sam. 
ONA: U šetnju, bez kupanja danas. JA: Hahaha, da da to sam i mislio. Mada 
verujem da je voda topla. Bolje je u njoj nego vani. Poslao sam kratku video poruku. 
ONA: Ovo ti je gore dvosmisleno, što si napisao ;) JA: Ne ne kapiram ili možda si ti 
dvosmisleno videla. Da, malo sam se nasmejala. JA: Drago mi je što sam ti uspeo to. 
Mislim zbog mene nasmejala. ONA: Razumela. Idem po kuhinji da radim a moram i 
pesak mački da promenim. JA: Sve mi poznato. Mi koristimo trine. ONA: Sada 
vidim da si imao live. Što me nisi podsetio.? JA: Neplanirano iz gradskog parka i 
kratko je trajalo. O maloj deci. Joj trebao sam ti poslati link webinara. Profesor 
Radišić priča o dušama. ONA: Ima vremena, sada sam u poslu, pa ćemo kasnije. 
Oki, budi vredna i uspešna. ONA: Mora. Ma želiš to rekao sam. ONA: Da i uživam 
u tome. Biće čisto i sređeno. 
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thFri, Jul 14  2017 12:40 pm

JA: Dobar dan želim. Hvala, mi smo poranili, odavno smo na kupanju. JA: Stvarno, 
bravo! ONA: Da, uživamo. JA: Duva li vetar tamo.? I ja ću krenuti ranije danas. Ima 
malo vetra, ali ništa strašno. JA: Ono lepše u vodi nego vani. Drago mi je, 
obradovala si me što si se javila. 

thFri, Jul 14  2017 5:57 pm

JA: Poslao sam svoju sliku sa jezera. ONA: Lep provod ;) Na jezeru sam.Hvala na 
želji, takođe i ja tebi. Si još na reci? Evo me! Na reci? Drago mi je da si tu. Pa gde 
god da si. ONA: Kući sam. Večeras malo idem u izlazak. JA: Lepo, pa vikend je. 
Freddom. ONA: Danas sam baš bila dosta. Meni je isto vikend ili ne. JA: Nama, 
hahah, da nama je svaki dan isti. ONA: Nije isti!!!! Tada bi bilo dosadno ;) Svaki 
dan može da mi bude radni dan. Tako je, mi smo kreatori. Popio sam kafu i poneo sa 
sobom rekao sam. ONA: Lepo. Idem ja sada da sredim kosu, pa se čujemo. JA: Budi 
lepa, voleo bih videti i kako. Mislim koliko lepa. ONA: Razumem ;) Poslao sam 
smajli koji grli. Čujemo se. Pozz je napisala. 

thSat, Jul 15  2017, 12:11 am

ONA: Laku noć :)  Laku noććć. Ljubim. 

thSat, Jul 15  2017, 12:02 pm 

JA: Poslah smajlija koji ima raširene ruke i želi da zagrli. 
ONA: Dobro popodne. JA: Još se nisam probudio, opet sam u šest legao. Da li je 
palo pisanje pitala je. Jeste. Uradio tri pesme i onda pisao. Kako ti ide?. Pa još 
nemam predstavu o broju stranica i kako će, no mislim da bih između redova, možda 
ubaciti i neke strućne podatke i po neku fotografiju. Nove ideje, rekla je.
JA: Hihihi, ima li ih u tim stvarima, hahhaha. ONA: Imaaa, svuda. Pa ja kažem da 
sam još uvek učenik, treba mi učitelj, hahaha. ONA: Svi smo mi učenici. Baš sam se 
nasmejao, još se cepam, suze na oči. ONA: Pozitivan početak dana. Poslao sam joj 
smajlija koji se raduje. Hvala ti, idem čas da se umijem i nešto napraviti, čaj, kafu, 
pa se javim. Malooooo sam crvena od jučerašnjeg sunca ;) JA: Važi.. hihihi, polako 
ćeš i boju imati. Uživaj, čujemo se. Iz herca u pik! Odgovorila je. 
JA: Iz srca, znači pogodak jel tako?. Možda, i tako može odgovorila je. A kako bi 
bilo pravilnije pitao sam. ONA: Iz crvene u crnu. Aha biće.. odgovorio sam i poslao 
jednu sliku sa srcem. Baš to, odgovorila je. 

thSat, Jul 15  2017, 5:00 pm

Svi misle samo na seba. Ja na mene a i tebe. I pošaljem smajli u obliku srca. 

thSat, Jul 15  2017, 8:21 pm

ONA: Evo me. I mene, tu sam.Drago mi je. Šta radiš? Pitala je. Stojim ispred tezge 
gde prijatelj prodaje knjige i pošaljem joj fotografiju. Lektira, pitala je. Možemo 
pričati, ma ima svega, rekao sam. Prepoznajem knjige na blic, napisala je. Znam ja 
sa kim se družim. Daaa odgovorila je. Jess, dobio sam knjigu. Pesme Laze Kostića. 
Zovi me da ne kucam. Može li za deset minuta odgovorila je. Naravno. Poslao sam 
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joj dva video zapisa iz našeg gradskog parka i Muzičkog Paviljona. 
ONA: Pozvala me je preko mesengera pa smo pričali. Poslao sam joj fotografiju gde 
sedim za stolom u jednom kafiću. ONA: Lepo. Jedno pivo, možda dva. Odgovorio 
sam. Baš mi je bilo drago. Ćut ćemo se. ONA: Tnx. JA: Ima neka tajna veza, tajna 
veza.. ONA: Za sve nas.. Čekao sam te da nastaviš. Među nas, neka tajna veza. 
Univerzum je čudo. ONA: Ja sam dobra, nemirna duša, nemoj da me uzdižeš. Hoću 
odgovorio sam. Hahahha. Ima neka energija što nas veže. Čujemo se. Daaa 
odgovorila je. JA: Evo me, slobodan sam. Voleo bih te čuti. Hajde malo kasnije, da 
izvedem psa. Oki. Propustio sam kasnije poziva pa sam ja zvao nazad. 
Naši razgovori nisu bili baš vremenski kratki. 

DAJ RIBU RIBU RIBU DAJ

thSun, Jul 16  2017, 12:08 pm

Podnić divna dušo, prelepog glasa, osmeha. E, sada sam baš slušala tvoj video. 
Divni gospodine, tako kako JA: Te Amo. Pijem 2/1, probudio me neko ko ide ulicom 
i prodaje lubenice. I stane na sirenu valjda od auta i viče. Lubenice, lubenice. Iz 
mrtvih diže. :) Oboje smo se nasmejali. Toga ovde nema. E al očigledno je lik 
pronašao sistem, šta ga briga šta će neko da kaže. I dobar je za MLM. Daaa 
odgovorila je. JA: E to mi je saradnik, još da vidimm ko je. Hahah ONA:  Eto ništa 
nije slučajno, ništa pa ni ovaj razgovor. Verovatno odgovorila je. Ne, nego eto ništa 
nije slučajno a ne samo verovatno, nego tako je. Tako je odgovorila je. Poslao sam 
joj smajli gde on ljubi nju. Hvala odgovorila je. Molim, evo ljubio sam. Uhhh. Znači 
kada te osetim.. Poslala mi smajlija jednog psića. JA: Ima neka tajna veza u ovom 
univerzumu. ONA: Za sve. Hoćeš li ići do reke pitao sam. Ne, malo ću da sredim 
kuću, u 18h imam sastanak sa saradnicima kod mene. Skype i radno. Bravo, nisam 
gledao da li ima Dušan danas u 21h webinar.
Juče sam i malo zaradila i to je super. Bravo, sjajno, odgovorio sam. Moja 
koleginica me uvek obavesti šta ima, pošalje poruku. Htele smo da idemo na neki 
odmor drugarica i ja i dala sam sebi cilj da zaradim za taj odmor.;). Odlično, sjajno 
to je pravi lider koji zna da da primer drugima. Hihih. Može i bolje i biće, 
odgovorila je. Tako je, imam onaj zadovoljni osmeh.ONA: Naučiću finese.Extra za 
:). Pozitiva. JA: Sa kim si taki si. Ima i ono: S kim si s njim si! Pošaljem smajli koji 
se raduje. Jeeeeeee snjom si i miris i ukus. ONA: Tebi je bolje sa njom. Nego sa 
njim. Hahahaaaa nasmejao sam se. E to je već ako je neko gay, onda je s njim. 
.hahahaa. Nismo sa te strane odgovorila je. Suze su mi pošle napisao sam.
ONA: Strejt samo. Znaš od Rokera sa Moravu onu pesmu? Pitao sam. Hahahha 
nasmejala se. Koju?. Ja sam mislio da si se setila, ček. Pronašao sam je na youtube i 
iskopirao link. Poslao. Znam. Hahahha ponovo se ja smejem. Cepam se a i spot je 
dobar. ONA: Mi to pevamo višeglasno, ko zna naravno. Nekada. JA: Hahahha Ribu, 
ribu, daj, daj ribu, darj ribu, daj ribu ribu daj. Voljenu štuku u luku, skobalj na 
ploču.. ONA: Što se tebi glava usijala?. Ja sam uvek taki. ONA: Misli ti vrele :))
Uvek su hot. ONA: Vragolan :). JA: Lav strelac. Taj si tip? Upitala je. JA: Zar to nije 
dobro, pored  mene žensko ne mora da traži sa strane. ONA: Naravno da jeste. 
JA: Explorer, istraživač, umetnik. ONA: Razumem “Virtouz... JA: To, umetnik na 
violinu.  E taj, odgovorila je. JA: Ima neka energija u meni, ono i dodir zrači. 
ONA: Ahaaa JA: Ja tarzan a ti Džej, lele dunje ranke, šljive su ti neobrane, pritisak 
si mi digo, od moravski krokodili ću pravim opanke. :). ONA: Šta ti vadiš iz 
davnina. JA: Ostalo mi upaljeno pa samo nastavilo na Youtube. . Nasmejala se. 
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Od Rokera sa Moravu. Hahahha. ONA: Nivo 8. JA: Mesto da mi grožđe muljaš. 
Hahaha , da draga. Strašno. Srpski monti pajton odgovorila je. JA: E to su pesme za 
naš narod. ONA: Srpski. Uh, šta da kazem.. JA: Mogu reći a to naravno znaš, da se 
oseti u tvom razgovoru. Ono, obrazovan kadar. ONA: Gledaj Dejv Alena komičara. 
Je li?. JA: Pravi lektor. ONA: Po čemu.? Pa svaka reč je na mestu, zato kažem. 
ONA: To, naravno, deo mene je to. JA: Tako je, retka, jedinstvena. Dobro možeš dići 
sada nos. Hahha. ONA: Dižem. Peti sprat.. Hahhaa nasmejao sam se. E to ti je dobro 
za kondiciju, izgled, nastavio sam. ONA: Slažem se. Za srce, kažu. JA: Ma za sve i 
struk i kuk. Više mogu da volim hahaha dodala je. Gluteus. :)

     JA: Uh voli me. Ko ume sebe, ume i može i drugog. Daa odgovorila je. Poslao 
sam smajlija Te Amo. JA: Koji je to osećaj kada pronađeš nekog sa kim možeš 
pričati o svemu i svaćemu.. wow. ONA: Lep. JA: Daaaaaaaaa Onaj osećaj da ti leži 
na grudima pa i da ne kažemo ni reč. Da, to je već intima, odgovorila je. JA: E ček, 
sinoć sam video u nekom komentaru šta je čovek napisao za svoju ženu. Takvu ženu 
imam već celi život. Jako dobro se slažemo, dva tela ali duša jedna i imao sam sreću 
da sretnem Bobicu i eto hvalim Boga da je tako. Bobica je Andjeo u ljudskom 
obliku. Volim i voleću dok sam živ. ONA: Retko. JA: Čak ga ne poznajem, nebitno 
al eto sačuvao sam tekst i mi smo retke osobe. Hihih, nivo sedam. Daaa odgovorila 
je. Jeeeeeeeee, obradovao sam se. ONA: Evo i pesma za tog nekog. Na koju pesmu 
misliš? Na zidu, Love me tender. Ta mi je pala na pamet kada si pričao o tom čove -
ku. JA: Spor mi je net i komp, pa dok sam otvorio. Predivna je..I ja bih voleo da su 
to moje reči. ONA: Da, nije Elvis. Svi bi i tata bi sine:)))). Mnogo je nežnije od 
Elvisa odogvorio sam. ONA: Ženska . Raspametim se kada čujem oba pola da napi -
šu nešto tako. Odogovorio sam. ONA: U stvari, da li su žene nežnije od muskaraca?. 
JA: Pitaš se i ti. ONA: Sad mi pade na pamet. 
JA: Možda muškarac u takvim stvarim i može biti nežniji. ONA:To kao važi da je 
tako, ali...JA: Rekla bi da ima više muških pesnika. Pesnici su nesrećnici odgovorila 
je. E moguće je, pa zato imaju tu inspiraciju, ne voljeni su. ONA: Tako je. Nesrećni. 
Ja neću da budem pesnik.Samo ih obradjujem. ONA: Nemoj. Hahahha, nasmejao 
sam se. Olvays love you. ONA: Nevoljeni pišemo kao jednu reč. JA: Slušam pesmu, 
slobodno me ispravi kada pogrešim. Hvala. ONA: Ispraviću te zbog pisanja i drugih. 
Nekada razmišljam o tome, kako to treba napisati, nekada space je krivo.(razmak na 
tastaturi).Nekada sha me gabri..Hvala dušo.ONA: Pomoći ću šta mogu, uvek. Poslao 
sam joj video sa latino plesom. Pleši sa mnom rekao sam. Može, volim da plešem. 
Još kada neko zna..Ne zaljubljuj se!!!

     Ko mi brani. Hahahha. ONA: Hahaha .Poslala sam ti link od pesme Pleši sa 
mnom od Danijele. Strava su reči i pesma, odgovorio sam.Da, znam je. Hvala ti.
ONA: Opasan si ti, biće neki opasan bestseller od tebe. JA: Pleši sa mnom takav sam 
i gotovo, pleši sa mnom. Hihihihhiiiiii. ONA: Niko nije otrovao. Naplatiti ću onih 
600 šilinga tada.Hahaha nasmejala se. JA: Investiraj, uči, prenesi. ONA: Umetinici 
vrede više.:)) JA: Pleši sa mnom, takva sam i gotovo, pleši sa mnom, dobro ću ti 
stajati. Hvala, tako je, vrede više :)) Po novom sa mnom odvojeno pišemo. Kako 
sam dosadna!!. Pa vidiš da sam odvojio drugi put. Zajedno, sorry. Ja sam navikla 
odvojeno, ali.. A treba zajedno, dodao sam JA: Poslao sam joj spot od Severine. Da, 
zajedno. Zbunila sam te. Poslala mi je video kako par pleše Tango. Evo da zavodiš 
dame :) Hvala damo, pleši samnom. Ovo je baš veština.. dodala je. JA: Jeste, ima 
veze sa samopouzdanjem no i partnerkom kojom pleše i tu ima različite energije. 
Zašto samopouzdanje? Pitala je. Iako mnoge na plesu poznajem, ne pleše svako sa  
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svakim. ONA: Ovo je hot. JA:Pa neko nema muda ni da pleše ni da pozove neku za 
ples. Jeste hot. ONA: Mora da ima neka hemiJA: I dok sam išao na časove, dodao 
sam. Svi se menjamo ono, od neke pesme minut možda sa jednim partnerom pa se 
zamenimo. Pravi se krug da bi plesao sa svakim. Znam kako ide odgovorila je. JA: I 
ono, sa nekim leži i ide to, a a nekim jbg, zaboravim šta trebam. ONA: Tango je igra 
duše. Jeste odgovorio sam i poslao video sa plesom. 
ONA: On se ne vidi od nje ovde. Kako si to mislila.? Sigurna sam da svako gleda 
nju. Ja njega ne primećujem a žensko sam. Hihihi nasmejao sam se. Ček.! Poslao 
sam joj video od Enrikea. Pleši samnom. I jedan sa latino plesom Bachate. Daaa, 
pleši odogvorila je. Ovo su koraci Bachate, dva levo, dva desno. Rekao sam.

Gledam Enrikea, bombonica :) Gledaj posle ovaj dodao sam. ONA: Zdodna ženska. 
Pa mlada je, i ti imaš duge noge dodao sam. Ne, ja sam skladna.Tako kažu, i imam 
držanje. Što bi rekli taman, dodao sam. I poslao pesmu Suzana. ONA: Da li je 
taman. Da Suzana. Imaš držanje, stav, sve sa to video. Da, prava leđa. Stav nogu, 
nastavio sam. ONA: Šeta psa i hoda pravo.. tako kažu. JA: Ne samo leđa hahaha da, 
pas je ispravio. Neeee. Pa naravno da nije pas i šetnja, to je urodjeno, to si ti. Ta sam 
;) JA: Baš za tango. E to bi bilo.. za probati dodala je. JA: Važi, znam ga no ne tako 
dobro. ONA: Ali za to treba mnogo igre u nogama. No nauči se, plešem valcer i 
polku. ONA: Lepo, Da polka ;) Vesela! JA: Ma i do talenta je.. Imaš li to nešto u 
sebi ili ne.. Naravno. Ja imam južnjaćke krvi dodala je. JA: I važno je sa kim plešeš, 
ko te uči. Znam užićko. ONA: Nemam mira uz muziku. Tačno, ko vodi, to je bitno. 
JA: Kad se nadju dve energije i ono samo se prepustiš a ne ono ti levo ona desno ili 
tera neki svoj ritam. ONA: Da, teško, ali se nadju. Da jedan vodi, drugi prati. Poslao 
sam jedan video sa plesom. Dance me to. Pleši samnom.? Ih to je to. Zna da 
vodi..Ono žmuriš, bez gledanja, samo se opustiš, dodao sam. ONA: Dobra pesma. 
Poslao sam još jedan video. Ova ima prevod. Dosta znam engleski. Lepo.. Dodala 
je. Muzika i ples su druga dimenzija života. JA: Uh da, i ono druži se sa ljudima koji 
pevaju i plešu. Da. Odoh ja, nešto da radim. Čujemo se,dodala je.
    JA: Hvala ti na svemu,što si odvojila vreme za nas. I tebi. Hvala dodala je.
JA: Za mene. ONA: Hvala za lepu muziku. Čujemo se. Javi se sama kada ti prođu 
obaveze. OK. Napisala je. 

thSun, Jul 16  2017, 6:40 pm 

Poslao sam kratak video sebe i Arona u šetnji oko jezera. Duša, divan je odgovorila 
je. 

thSun, Jul 16  2017 10:59 pm

Moj prijatelj si ti ;) Poslao sam joj nekoliko slika mene i Arona iz šetnje oko jezera.
ONA: Veran :)) Mislila je na psa i videla kako me ljubi. Uh kiss dodala je. Kiss for 
you. Mislio sam na tebe. Je li ? Video sam fotografije. Da. Stvarno! ONA: Na 
raskalašnu ženu?. Nisam ti hteo ove slati da te ne ometam. Čekao da se javiš. Hihih 
Raskalašna i lepa.  Da, da. JA: Treba me zvati jedna žena koja me je srela ranije 
negde na seminarima i hoće da se ćujemo. Verovatno će pokušati da mi nešto 
ponudi. Pa ako me nema onda je poziv. Jeste lepa je. ONA: Ko je lep, ta žena?. Ne, 
ti si. Hahha tnx. Ona je starija i bre puna. Nahvataj neku za prodaju :)) Dodala je. 
JA: Evo me. Da iz kompanije je, odatle me se seća. Promenila je još neku 
kommpaniju i htela da spomene. Srećna je kao u tom što sada radi al sam prekinuo 
pa nije izvršila ponudu. To jest skrenuo sam temu. Da nije dobro raditi više njih.  
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ONA: UH. Tu sam, možeš li pričati. Mogu odogvorila je. Pozvali smo jedan drugog. 
Poslao sam joj dva videa kada sam imao leglo haskija. 

thMon, Jul 17  2017, 4:02 am

Ona je mene pozvala. Pa smo pričali. 

thMon, Jul 17  2017 11:40 am

JA: Sweet day today. Tu si hihi . ONA: TNX. Hihi, da, da igramo se skraćenicama. 
Oki Doki. Da, odgovorila je. I u ovo Doki ima neku dušu. ONA: Ja sam odavno 
budna, ušla sam u sistem. Ima :). Dobra duša. JA: Ugasio sam ga u devet, nisam 
mogao. Eto naše skraćenice:), dodala je. JA: Mislim na alarm na telefonu. Znaći da 
je išlo pisanje?. Išlo, no iako je bilo još, nisam mogao izdržati jer mi se spavalo,hihii. 
Iako je tema vrlo interesantna i sami detalji. ONA: Ušao u priču. JA: Hahah, sećam 
se, vraćam film. Mislim da ne lagim mnogo, da ima puno istine. Hahha nasmejala 
se. Malo nafiluj :))) dodala je. Hahahhahhahahahaha cepam se, smejem. Hahaha, 
dobro je da se ne cepaš ovako hahaha dodala je. JA: Sve po potrebi ili kako se kaže 
sve za ljubav. ONA: Sve, tako je. To je uzrećica jednog mog druga. JA: Možda je 
svačija, no ne koriste je. ONA: Ne, nisu iste težnje svima. JA: Zar ne žele svi biti 
voljeni ili da oni vole nekoga. ONA: Da, al ne na istom nivou. Onda sam ja manijak. 
ONA: Neki kupuju ljubav i do nekle su zadovoljni. Nisi, misli na manijak. JA: I to 
što kažeš kupe je. ONA: Kupe? Pa ti si napisala kupuju dodao sam. ONA: 
Razumem. Kupuju – kupe novcem, poklonom. JA: Novcem, poklonom. ONA: Ja 
pomislih kupe, sakupljaju. JA: A druga strana pošto verovatno to si ne može priuštiti, 
uzvraća ljubavlju i oboje su zadovoljni. ONA: Slažem se i to je neka vrsta ljubavi. 
JA: E ti ne pričaju do četiri ujutru. ONA: Hahah. JA: Jel tako? Verovatno odogovrila 
je. Kako ne podnosim onu američku bendžo muziku.. JA: Ni ja sada ne slušam 
narodnjake. ONA: Napreduješ :) Šlogno mi se pretraživać i chat dodao sam. Nisi se 
ti šlogno, to je bitno :) A ček to što si spomenula tu muziku, što ne voliš? Bendzo! 
Ali što si ga spomenula. Otvorih neku pesmu, i poče da svira bendzo. Kada bi 
slušala tri nedelje, možda bi zavolela. Ne odgovorila je. 21 dan neeeee, prihvatila 
bih, ali ne zavolela. JA: Bilo bi kao od Olivera Mandića. Poludeću, poludeću. 
Hahaha. ONA: Da. Hahahha vidiš kako znam:) Vidim odgovorila je. JA: Trebala bi 
napraviti razmak posle rečenice, pa onda dve tačke i zagrada, da bi se smajli video :)
ONA: Ja volim i ovako, starinski. Hvala dušo dobra ispravi sve što primetiš. :) 
JA: Molim dušo dobra, javila se ona mlada curica pa me pita još za savet. Ima u 
stvari malo dete a muž je ostavio zbog drugara i prijatelja. Poslao sam joj pesmicu 
jedne pesnikinje. Jedna mlada ženica piše dečije pesme, pa videh na zidu. Sutra mi 
je rodjendan, zamalo da zaboravim. 18 jul. Stvarno ? Da, dan kada sam se udavio i 
kada su me vratili na ovaj svet. ONA: Bio si malo na onom? Naravno više puta, joj  
odgovorio sam. ONA: Uhhh . Možeš li pričati da ne kucam pitao sam. Mogu 
odgovorila je. JA: Poslao sam slike od mačka. ONA: Mačak lepi. Ja na šolji a on 
otvori vrata i u krilo. Beograđanin. Hahah, nasmejala se. Hahaha jebote, dodao sam. 
Da li je nepristojno da stavim na zid? Joj ne moj, ne liči nama. ONA: I ja to mislim, 
bravo :). Dao sam Aronu da ruča i ja nešto da pojedem. Ajd odgovorila je.
JA: Tu sam, ovaj tucam, tu sam. Hahah. Uticaj slike, hahah dodala je. Hahha strašno 
i ja sam se nasmejao. ONA: Umirem od smeha. JA: Ja se cerim celo vreme.
ONA: Moja cimerka ovde pravi bisere, umirem od smeha. Saradnica. JA: Thanks for 
like. Uvek, a i pročitam odgovorila je. Hihi hvala, čitam i JA: Bio do grada i Pošte. 
Hahaha, nasmejala se. JA: Jeste ono malo naoblačno al toplo i lepo. Divan dan. 
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thMon, Jul 17  2017, 7:23 pm

ONA: Hvala :)  Hello, sory telefon. Žena za grejanje oko kuće a i bio sam u 
kupatilu. Ok, super napisala je. Oblaćim se pa krećem u grad. ONA: Super. Možemo 
pričati ako hoćeš. Samo da se obučem i krenem. Ne radi net na tel.! 
Što? Šta si radila.? ( ne javlja se ). ONA: Je mene pozvala. Poslao sam joj jednu 
sliku pa smo se zajedno nasmejali . Pazi kada nisam odmah ukapirao ko je. Ste 
završili sastanak?. Mi se sada zezamo privatno. Jesmo. Jedan me je kontaktirao za 
posao, sada da se čujemo. Biće ok nadam se. Držim fige. Hvala, odgovorila je. 
Čujemo se kada završiš rekao sam. Da. ONA: Juhuuuu. Juhu devojčice draga. ONA: 
Hehehhe, devojka. JA: Radojka hahah, duša. Hahahah smeje se. Na koju mislim 
napisao sam. ONA: Amerikanac, neki, me pita da li sam oženjen. Google translate 
rekao sam. Hahaha. ONA: Šta ću sve da slušam. Verujem dodao sam. ONA: Tek 
sada vidim koliko često koristim reč naravno. I ja odgovorio sam. Stvarno je red da 
se oženim već jednom. Hahah napisala je i nasmejala se. JA: Moja je, hahah, ček 
samo da ti poraste ona stvar. ONA: OK, šta radite za život da biste prevazišli 
ekonomske troškove?. Ovo me pita. ?? Sada?, da odgovorila je. JA: Pa udajem se da 
ih nemam, kaži. ONA: Da. Hahahah, niko nije spomenuo troškove. JA: Jbg sada 
nećeš moći od njega pričati.  ONA: Ignore, pita mesju kojima sam. Šta li to znači?  
Možda među. Da, među. ONA: Jadan Google. Onaj tip za posao je počeo žalopoj -
kama, dete, bivša žena..
Jesi li saznala potrebe pitao sam. ONA: Traži mladoženju. Nema te. Evo sam, bio u 
wc. Ups, sorry dodala je. JA: Pozvao sam je par puta i ne javlja se. Jebote Split gori, 
ceo grad. 

thTue, Jul 18  2017, 11:43 am

Sram me bilo.. Nisam ti čestitala rodjendan u 00:00. Želim ti uspešne, ispunjene i 
srećne dane. Da ti osmeh ne silazi sa lica i da budeš moj prijatelj još dugo..Srećan 
rodjendan. JA: Hello dušo moJA: To nije kalendarski rodjendan no hvala ti što si to 
zapamtila. Te Amo. Tu si? ONA: U gradu. 

thTue, Jul 18  2017, 3:19 pm

Gospodine Miroslave da vas pozovem? Da draga gospodjo! Možete, hvala vam. 
Hvala, sekund pa me je pozvala. Naravno ne pamtim koliko je dugo trajao razgovor. 

thTue, Jul 18  2017, 5:57 pm

Napisao sam svoj broj telefona i ona je meni. Ljubim dušo, je i on u viberu. Da i 
whats up isto. Poslao sam smajlija koji pleše. Mi plešemo celi dan i noć. Poslao sam 
svoju novu pesmu. Lepo, odgovorila je. Poslala mi je sliku psa iz šetnje. Da znaš da 
sam znao. Hvala ti. Šta si znao?. Da si u šetnji i da češ se javiti. Eto.  Ovakve su 
kocke i u našem parku. I baš mi je drago. Poslala je još fotografija. 
To je sloboda za njih, mislila je na pse. Sve ovo je njihova teritorija. Sve su do sada 
obeležili. Ovo nam je drugarica, kuca. JA: Nije reka široka? Nije, pala je voda. I 
ovde, sve su je turisti popili :) ONA: Ume sve ovo sa zadnje fotografije da bude 
potopljeno. Misliš i trava, sve okolo dodao sam. Daa. JA: Evo čitam post od Ane i 
kaže njoj stan nije izgoreo u splitu al mnogima je, uh.! Okačila par slika kako to sve 
gori.. Strašno. Ovo je dobro kada može sam da uđe u vodu kada želi i koliko želi, 
mislio sam na psa gledajući fotografiju. Teško je to i Montenegro gori. JA: To nisam 
znao, reko samo Split. Javio mi se kolega, imamo ovde i muziku . Misliš sa nekog 
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splava pitao sam. Ovi što vežbaju. Da te pozovem? Može. Pozvala me je.

thTue, Jul 18  2017, 11:59 pm

Poslala je fotografiju. Neće moći ove noći. Verovatno da nema delenja sa drugima. 
ONA: Univerzum te pozdravlJA: Hvala univerzume. ONA: Zašto, ima drugog?
Koji drugi pitao sam. Hvala univerzumka. Eto je jedna. ONA: Šalim se, univerzum 
ima nekog drugog da ispunjava želje. JA: A to, ček da gasim pa ćemo pričati. Dva tri 
min, javim se. ONA: Ček 10 min. Onda ti mene, u šetnji sam. Ja sa decom, još malo 
da sednem. JA: Oki. ONA: Da zovem? Ja sam je pozvao. 
Poslala mi je fotografiju sa novćićem na grudima. Da mi pokaže svoju bioenergiju.
A ja sam poslao svoje gde sam to isto radio. Poslala mi je od Erika Kleptona video 
spot. JA: A što se dogodi kada se još više zaljube? Ne govore, samo šapuću i još se 
više zbližavaju u svojoj ljubavi..Konačno, ne trebaju više ni šapat. Samo se gledaju i 
to je sve. Takve su dve osobe koje se vole. Ana Bučević. Poslao sam ovaj tekst.
Evo jedan video spota Lutka S.A.R.S 

thWed, Jul 19  2017 12:46 pm

ONA: Dobar dan:) Hello my darling. Ko rano rani ceo dan mu se spava. Sedam me 
je uhvatilo. Meni se ne spava, ja sam puna energije. Moje dodao sam :) Nisam ti 
uzela energiju, valjda? Dao sam ti je, zato si ti puna. Tnx, dušo draga :) Hvala draga 
moJA: :) Poslao sam joj smajli koji ljubi. Molim. Uživao sam sinoć, hvala ti. Noćas, 
jutros :) ONA: Idem do Crkve, danas je praznik vezan za decu, pa kažu valja da 
odem. Oki, naravno dodao sam. ONA: I ja sam uživala. JA: Kao da si bila pored.. 
Drago mi je rekla je. 

thWed, Jul 19  2017, 5:11 pm

Poslao sam fotografiju sa tekstom. Nije ljubav ono za čim trčiš.Već ono što slučajno 
u životu sretneš. ONA: Mi radimo. Budite vredni dodao sam :) ONA: Naučila sam 
neke nove stvarčice :) I ja ću ih znati? Daaa JA: Poslao sam joj srce i fotografije 
sebe i jezera. ONA: WOW JA: Malopre sam došao. Mi još radimo. Kao dva Vuka 
Karadzića :) Investiraj, uči i prenesi. Šaljem dobre vibracije. ONA: Draga dušo. JA: 
Hvala divna dušo. Bila si na live?. Sory nisam primetio. Bila sam. Pozdravio bih te. 
Znam ja i bez pozdrava, dodala je. JA: Poslao sam joj video sa mojom prvom 
pesmom Oprosti mi. Ljubi me dodao sam. ONA: Lepo, biti bolji..
Ček, ti se dopala pesma pitao sam. Da. A na šta si mislila biti bolji? Ja mislio da me 
ljubiš. Deo pesme, nasumično. JA: Za bravo! Iz glave mi bilo. Nemam ni na papir. 
ONA: Zato zastajkuješ? Zato što sam iz glave. Napamet. Mogao sam to da isečem 
da se ne primeti. Ostavio sam namerno, zbog emociJA: ONA: Ne, ovako ima draži.
Pa to kažem. U parku sam, puno ljudi ima. ONA: Ja sam došla kući. Pa pričaj onda, 
šta kuckam. Please? Evo, malo se dopunio telefon. Moći ćemo. Da pozovem? 
Možeš! ONA: A šta bi ti sa mnom, i ja sa tobom? Sorry, ovo je trebalo da ide nekom 
dosadnom. Hahahaha, nasmejao sam se. ONA: Više im ne odgovaram, samo ja 
postavljam pitanJA: .Onda brzo odustanu.  JA: Ko postavlja pitanja, vodi razgovor. 
Pa da. Da zovem? Pitala je. Pa da, sam ti rekao. Onda me je pozvala. Kasnije, da 
zovem?   Upravo sam to mislio na tebe. Zovi! Hahaha nasmejala se. Razmenili smo 
par fotografija.
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thThu, Jul 20  2017, 10:57 am

Morning :) Nadam se da te nisam probudio, no sećam se da si rekla da imaš obaveze 
ujutru i da ne spavaš. Ja sam ustala u 8:30h. Obavila sam neke razgovore. Sada još 
po gradu nešto da uradim. Budi vredna, nasmejana..:) Zrači. ONA: Ovde je bila kiša, 
a ja polunaspavana. Nisam ni ja mnogo, četiri sata spavanja, kao februarski mačak. 
Ja malo više, hahahhahah JA: By Happy, ako želiš, kada možeš javi se po nekada u 
prolazu. Da, odgovorila je. Poslao sam joj spot od Parnog Valjka, Samo San. 

thThu, Jul 20  2017, 1:59 pm

ONA: Like za pesmu. Sada sam joj poslao još jednu od Parnog Valjka Kao ti.
I ta ovu šta imam? 5/ odličan. Sada je raspust, nisi učiteljica. Bravo, svidja mi se tad 
odgovor:) dodala je. JA: Nego, hvala dušo, baš mi je drago. Kisss. I sl.  ONA: I sl. 
Hahaha. Razne varijante kissa :))) Da te pozovem? Može! Dok smo pričali razmenili 
smo nekoliko šaljivih fotografija sa fejsa.  Poslala mi je svoju fotografiju gde je 
držala kuhinjsku kašiku, da mi pokaže svoju bioenergiju. 
     JA: Vratio se sa kupanja. ONA: Kupao si se? Jesam, sory izašao u prodavnicu 
bez telefona. Da kupao se. Jebote, ostala si mi u mislima..:)  ONA: Nosio si me u 
mislima. :) Hvala... Da. Nisam teška? Nisi, lebdiš. ONA: Hihihi. Imamo webinar, ja 
opet na mute. JA: Pa moraš na aplikaciji Zoom na levi ćošak, zvučnik i kada 
dodirneš izađe belo polje za potvrdu. Neće. Onda on ne da, nego samo da čujete a 
kome on odobri da priča, onda tek može. Nije, do mog laptopa . Što ne uđeš na te. 
Ako ne uveče ćemo to pogledati. OK, odgovorila je. OKI od tehničke podržke. 
Hihih. Tnx. Bite hahha. Ja bite, na nemačkom ili danke. Naravno odgovorila je. . 
    Poslao sam joj sliku iz kafića. Pićence?! Jess, mislim na te! Je li? Jes. ONA: Sada 
ću u šetnju sa psom. Oki. Da te pozovem pitala je. Može. Dok smo pričali poslao 
sam joj pesmu od grupe Aerodrom .Obična ljubavna pesma. 

Fri, Jul 21, 2017, 10:50 am

Poslao sam joj smajlija koji grli. Hello odgovorila je. Hello my darling. Its coffe 
time now. ONA: Skuvana? Skuvana, domaća, crna, slatka. Bez šečera je. ONA: 
Gorka? Tako je. JA: Na sve se naviknemo. Dobro si spavala, nije te noćas neki 
Miroslav držao budnom? Prošlo je pola šest kada sam legao. ONA: Spavala sam do 
deset. Strašno. Ja se probudio u devet, bio na webu. Svaka čast rekla je. Morao sam 
još malo dremnuti. Divan je dan vani, radujmo se. ONA: Daa, sreća radost. Još 
nisam došao ksebi :). ONA: I ja sam slow motion. Hihihi, nasmejao sam se. Samo 
da se opasuljimo, kafu popijemo, nekoliko zahteva za grupu imam i gledam ko su. 
Vidi ima neka žena član je 650 grupa a jedna skoro 2000. Nisam ni znao da ih ima 
toliko. Strašno, to od notifikacija se ne može živeti. Razmenili smo dva videa.
ONA: Ovaj čovek je genije. Vidim da ćeš primeniti ovo učenje sata, dodao sam. Ja 
sam se kidala od smeha. Ono tako i jeste kada želiš naučiti nekog koliko je sati, da 
ne bio bio glup kad a neko pita.. A što taj onda nije glup? Hahha. Ček idem nešto da 
pojedem, pa bih voleo da te čujem. Ajd odgovorila je. Devojčice moja nasmejana. 
ONA: :) Ček, prejeo sam se. Ispržio dva jaja, sira i paradajz. Nije to mnogo. Meni 
stigla drugarica. Ok, odgovorio sam. Naručila je pastu, pa da uzme, ne može da 
sačeka. Javi se kada budeš mogla rekao sam. OK.  Poslao sam joj jedan video sa 
youtube.  O putovanjima je reč. Pričati ćemo o ovome rekao sam.ONA: Da  zovem?. 
Sory bio sam zaspao. Spavaj, izvini.! Evo me, sišao sam da napravim kafu i Aronu 
ručak. Bile su mi mokre ruke. ONA: Tu sam. Zovi onda. 
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Nazvala me je. Srećkice jedna. Naši razgovori nisu bili baš kratki. Poslao sam 
fotografiju sa tekstom i dodao. ANDJEO čuvar posmatra Srećkicu. Daaa, privuka ga 
kutlača :)))  Hahahha nasmejao sam se. Joj baš se nasmejah. Tvoja energija, tako je. 
Upravo sam snimo dve pesme iz glave. Ja to stvaram na licu mesta. 

Fri, Jul 21. 2017, 9:44 pm

JA: Hay. ONA: Sredjuju mi komp... Ok. 

Sat, Jul 22. 2017, 1:00 am

Ja sam u šetnji sa Aronom. Laku noć!  Ja sam sa društvom. Oki rekao sam. Sory, 
izvni što sam smetao. Laku noć.. Evo krećem kući odgovorila je. Srećan put, dodao 
sam. Hvala odgovorila je. Čuva te Andjeo čuvar. Nisi smetao, lepo jutro želim. 
Nisam uh, dobro je. Lepo jutri i ja želim. Ko to ovde nije pričljiv i veseo? ONA: 
Nije mi blizu telefon, na punjenju je. JA: Šaljem bežičnu energiju punjenja. Može 
odogovorila je. Laku noć. JA: Ideš?. Da, i pravac krevet. JA: Ljubim i čuvam noćas. 
Te Amo. 

Sat, Jul 22. 2017, 10:45 am

ONA: Jutrić :) Morning. Da li si se naspavala? Čuvao te je ANDJEO! ONA: Hvala 
dragom Andjelu. JA: Andjelu je drago što je pronašao srećkicu koju će čuvati. ONA: 
Lepo rečeno. JA: Hvala, dragu srećkicu. ONA: Namešten mi je mikrofon posle 
mnogo istraživanja. Ipak je do softwera, windowsa. Prikazivalo je da ima drajver, a 
nema. Ja to mogu znati za par sekundi. Par klika mišem. Nije bilo baš tako.. 
Svakako, namešteno. JA: Naravno to je važno. Nekada bude lako i brzo a nekada 
prodju sati. ONA: Jesi li ti pisao? Naravno, zato sam i bio budan i legao posle šest. 
Slušam ovu pesmu, Kad ostanem sam dodala je. JA: Bilo bi verovatno bolje, brže, 
možda reči nešto drugačije, no to je snimljeno uživo i iz glave i srca, svoje duše. 
ONA: Sa šarmom je pesma. Hvala dušo moja odgovorio sam. ONA: Moram po kući 
malo da radim, ovih dana sam dosta bila zauzeta. Nadam se da te ja ne zadržavam u 
tome pitao sam. ONA: NEEE. Uh, lakše mi je. Hihihi odgovorio sam. ONA:  Došlo 
mi je da stavim prazan status i samo tačku. Ne ukapirah, miliš na fb zid ili to ima 
veze sa tvojim emocijama, ta prazna tačka. ONA: Na zid na FB.  Možda je to i moje 
stanje trenutno. Zovi me rekao sam. Samo čas, odgovorila je. 

Sat, Jul 22. 2017, 2:04 pm

Poslao sam joj kako izgledaju moje slušalice a ona je poslala sliku sa svojima. 
Pozvao sam je i poslao svoju sliku sa baterijskom upaljenom lampom na čelu. 
Explorer :) Veseleo odgovorila je i javila se pa smo nastavili razgovor. 

Sat, Jul 22.2017. 6:37 pm

Sory zaboravio sam da si rekla da ne šaljem sličice. Došao sam na jezero. Tvoj 
andjeo čuvar. Ne te slike. Za tebe i ne važi sve to rekla je. Da li mi veruješ upravo 
sam pogledao u telefon i videh da nisi tu i viber pustim smajli. Bila si brza, sekund.
Akooo odgovorila je. Hvala dušo. Haha nasmejala se. Srećkica si ti, dodao sam. 
ONA: Malo. JA: Malo više, jedinstvena, retka. ONA: Uvek. JA: Lek za dušu. Uvek  
tako je, naravno. Poslao sam smajlija koji pleše da vidi da sam radostan. 
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ONA: Jeeeee .. Možeš me zvati kada god želiš i sa bilo čim, za tebe sam uvek tu. 
ONA: Hvala draga dušo. JA: Molim dušo draga. ONA: Kisss. JA: Spakovao sam se 
i krećem bajsom u grad i ofis. E ništa nije slučajno, ovaj kis mi se! ONA: Ok. JA: U 
džepu sam kliknuo, zna podsvest. Hahaha nasmejala se. JA: Kakve su mi misli, 
hahahahahaaa. Pleši samnom? Naravno, odgovorila je. JA: Zovi me ako možeš da ne 
kuckam. Hvala za naravno, im nice man. Hihihi. Pijem kafu.. ONA: Yes, you are. 
JA: Thanks my darling, my soul. ONA: Nice, english soul. JA: Yesss, serbishe soul 
from KV. Nasmejala se. Hahaha. JA: Što jes, jes. Ja sam objektivan i dobro 
procenjujem ljude. ONA: Kvalitet samo. Only :) Poslao sam sliku sa tekstom: 
Pozitivni ljudi su kao dobar parfem. Skupoceni, jedinstveni i prijaju okolini.
ONA: Daaa. Volim glamur. Hihi ko ne. Dama sa šeširima i beretkama raznih boja. 
Taaa odgovorila je. JA: I tajjj. ONA: Daa i taj.  

JA: Izašao sam pored u pekaru i naravno sa šeširom na glavi. Ono to mi je brend. Ja 
ulicom hodam kao da je moj grad :) Poslala mi je svoju sliku sa beretkom na glavi. 
Wow, svidja mi se. Hvala ti.. Evo stiže još jedna. JA: Da mi vidiš kez. Strava, baš mi 
se dopada. ONA: Jedno od izdanJA: JA: Prelepo izdanje.. Pristojno odgovorila je. 
JA: Jeste i prava dama. Imaš manir, kulturu, obrazovanje, stas. 
Sve, odgovorila je. Sve i ja sam potvrdio. ONA: Dosta sam slala. Malo za drugi put. 
Hvala ti od srca i duše odgovorio sam. ONA: Vidi se da volim kape. JA: Da, 
elegancija. Naprave za glavu, hahah odgovorila je. Umeš uklopiti i ostalo dodao 
sam. ONA: Naravno i više od toga. Hihi da mi vidiš kez. Poslala mi je još jednu 
sliku u večernjem izdanju. Ovo je večernja varijanta. Sve su fotke bile na fb, drugi 
profil. Uh, hvala ti. Rekao sam. ONA: I pitaš se što ne mogu da nađem adekvatnog 
partnera? JA: Znaš li od kada je tražim. Univerzume usliši mi? ONA: Koga? JA: 
Partnerku, ne partnera. Nije koga nego nju. Hahahha. Takva mi treba, sve ima. 
ONA: Ne zaljubljuj se :))) Ko mi brani ?  ONA: Hahahha. Možda ćeš ti prva. Da, 
nisam to pomislila. Pozvao sam je i onda smo pričali. 

Sat, Jul 22. 2017, 11:31 pm

ONA: Odmaraš? Sedimo na pivo, rođak i ja. Bila mu je tu ćerka sa momkom. I 
mislio sam na tebe. Tu si mi. Ja ću ranije da legnem, pozz. JA: Ček još malo, uskoro 
će kući on, pa sam slobodan. Par minuta. 

Sun, Jul 23. 2017, 1:49 am

Pozvao sam je pa smo pričali. 

ONA: Moj divan mačak se ukakio ispod stola.. Čiščenje, rasanio me je skroz. Joj tu 
sam ako si budna, to jest rasanjena. Odmaraj i ti, piši. Gledaću tv. JA: Nema veze u 
krevetu sam, nećeš me umoriti. Hahaha nasmejali smo se. 

Sun, Jul 23. 2017, 4:20 am

Pozvao sam je pa smo pričali. 

Sun, Jul 23. 2017, 1:56 am

Poslao sam joj zagrljaj. ONA: Hello my darling, pre par min sam ustao. Baš se 
komirao. Legao u šest. A ja ustala u 8:20 pa smo išli na kupanje i sada sam zadrala 
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uvijena u peškir. JA: Zadrala ili zadremala pokrivena peškirom.? ONA: Da, hahaha  
umotana, ono kad izađeš iz kupatila. Sama sam, nije strašno. JA: Simpa e to, 
zavodljivo, hihihi. ONA: Daa, i malo vlažno, hahahaa. Mislim, peškir. Hahahahaaha 
nasmejao sam se. Hm, smešno :). Imala sam čudne snove  zbog tebe. JA: Drago mi 
je. ONA: Hahhah. Kako drago ti je? Ako sam ja bio uzrok. Ima neka tajna veza. 
ONA: Pa oni tekstovi. Utiču, to je dobro. Voditi ljubav a ne rat, dodao sam. Kako 
dobro? Napisala je. Aaaaa! JA: Pa sreća ti je na dohvat ruke, kao i meni pa se igraš i 
sređeno je. ONA: To . Jesssss, prvo uleti srednji prst...hahahha. Da znam, hvala 
odgovorila je. JA: Onda podignem svoju ruku.. i taj prst stavljam u svoja usta. Da 
osetim ukus. A gledaš me onako kvarno šta radim. Ih, razumela. Hihihi nasmejao 
sam se. Pijem kafu. ONA: Prijatno. Hvala rekao sam. Ljuštim se kao krompir, na 
najgorem mestu. Perutaš? Vidi se! Bar će misliti da si bila na moru. Šta god da 
obučem, osim rolke :) Odvratno izgleda, dodala je. JA: Zamisli na ovu toplotu 
izadješ rolkom! Hahahha i šalce oko vrata. JA: E to i šešir. Hahhaha zimski, da to 
sam hteo da dodam. Znala si na šta mislim. Jess odgovorila je. Zovem pitao sam. 
Može, odgovorila je. Poslala mi je dve fotografije sa reke. Znao sam da si još tu, ne 
moraš odgovoriti na komentar. To samo mi znamo. Naravno.. odgovorila je. 
Pretpostavljam da si ispred ormana i ne znaš šta da obućeš. Šta god, bićeš lepa. Tnx, 
zahvalila se. Molim dušo moJA: Spremit ću se i idem na jezero. .Bolje nego kući. 
Uživaj do kraja dana, čujemo se kada budeš mogla. ONA: Misli na: Love + Live + 
Life + Good + God + Go ( I ) d..... = HEAVEN.. Yess, thanks my darling. ONA: I 
ovo je neki sektaš? Hahaha, ja mislio meni pišeš to. Paaa, vidi kraj.. Ukapirao sam. 
Sve ovo ispred je ok, live. ONA: Glupavo i pre toga. JA: Dobro onda only love. 
Tako je. Odgovorila je. JA: Poslao sam smajli koji ljubi. Ljubim oboje, nisam 
siguran jedino hoće li mi on (misleći na psa), dozvoliti. Troje :) mnjau. ( misleći i na 
mačka). Hahahha nasmejah se. Da, sory. Zaboravih na njega. ONA: Daaa, ja ću 
divljaka da ljubim. Dogovoreno odgovorio sam. (Ima tih nekih parova, kada ih 
čovek vidi, odmah shvati da njoj ne stoji njegovo ludilo, kao i da njega žulja njeno. 
I uopšte ne izgledaju čudno i drugačije kako vole za sebe da kažu. Izgledaju 
nakaradno i promašeno. Morate naći nekog kome vaše ludilo stoji i koga ne žulja. 
Najbolje je kada bi uspeli pronaći potpuno istu dijagnozu, neki ljudi to nazivaju 
srodna duša. Ipak dva ista ludila daju  savršenu normalu.) Igor Čobanović. 
Hahhaha nasmejala se. Ludila. JA: Jesss, only love i ludilo. I još po nešto, dodala je. 
JA: Naravno, sada reci da si pomislila reč naravno. Hihhiii. Ne, mislila sam na ludilu 
i cela sam skuvana. Biram reči. I ja ih biram. Hahhha dodao sam. Bar možeš gola po 
stanu. Sada ću na tuširanje posle kupanja, i jesam gola. JA: Hahaha uh te misli naše. 
ONA: E, muče te misli. Hahhaa i ja sam golišav. Ovde mi je baš toplo, ne pomaže 
ventilator. ONA: Biraš reči hahaha. Da, da biram. ONA: Meni je vruće od kada sam 
jela. Opet moram pod tuš. Pozvao sam je. 

Sun, Jul 23. 2017. 10:58 pm.

Znam da nije kulturno smetati, no želeo sam podeliti ovo pa kada stigneš ćeš pogle -
dati. Poslao sam joj kratak video sa dešavanjem iz gradskog parka. ONA: Hello. 
Možeš zvati ako si slobodna. Čekaj malo. JA: Oki. Carica i vladarka. Poslala mi je 
nekoliko slika gde je tog trenutka bila u obilasku nekog zdanja. Pa me je pozvala i 
pričali smo. Zaspala sam!!! Strašno. Hihihi ukapirao sam. 
Poslao sam joj nekoliko fotografija. I onda sam je pozvao pa smo pričali.
 zovem? Može. Poslala mi je sliku sa reke pa me je pozvala. Završila sam napisala je 
u poruci. Pa smo par puta jedan drugog zvali. JA: Only Love napisah. ONA: Yess.   
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Poslao sam smajlija koji pleše od radosti. Ići ću vani pa ću te zvati. OK. Pozvao sam 
je pa smo pričali. 

thTue, Jul 25  2017. 2:40 am

Znao sam hihi. Šta? Da ćeš se probuditi! Kako? Pitala je. E Univerzum. Hmmmm 
napisala je. JA: Dušica, duša. Sve to :)?  Slatkica, srećkica, retka, jedinstvena. ONA: 
Počeo si da pišeš. Nisam, gledao sam šta ima na fb i nešto čitao. Toplo mi je a mogu 
čitati. Uh, jeste odgovorila je. JA: Nisam ja za ovo izveštčeno vreme. Meni su za 
sreću potrebne sitnice. Oči koje me gledaju zaljubljeno, zagrljaj u kojem poželim 
provesti večnost. Da mi  zadrhti srce u nečijoj blizini, da me stomak zaboli od 
smeha. Meni su za sreću potrebne sitnice. Skupe sitnice koje se ne mogu kupiti 
novcem.. Meša Selimović. ONA: Da, baš tako. Počela si nešto drugo pa sam te 
prekinuo, da tako je. ONA: Dremam i kucam. JA: Hoćeš uspavanku. Gotova sam:) 
Bye, kisss, ljubim. Navučiću se na uspavanke. JA: Pa neka, imao bih koga 
uspavljivati. ONA: Lepo. Jeste i meni lepa. ONA: Da, naj naj. Poslao sam smajli  
koji se raduje. Vatromet, prskalice, cveće, muzika. ONA: Zar nije vatromet na kraju 
:)) Hahhaha sory, da na kraju. Nije bio dobar raspored. 

thTue, Jul 25  2017, 6:16 am 
Pozvao sam je i pričali smo . 

HILJADE ZVEZDICA

thTue, Jul 25  2017, 12:11 pm
Poslao sam joj zagrljaj. Već smo imali smajlije samo nama znane. ONA: Hello. 
Hello, si spavala bar malo? Daaa do 10h. Ja se prevrtao, toplo, svašta sanjao i imao 
sex sa jednom muvom, koja me i dalje zeza. Hahahha  ah ti snovi.. nasmejala se. JA: 
I imao noćas sa jednom curom do šest ujutru. Šta? :) Vodio ljubav. Ah, lepo 
odgovorila je. JA: Bilo je veoma lepo! ONA: Uživao? Nego! Bilo bi još lepše, bio 
bih detaljniji, nisam znao hoće li pristati pa sam birao reči, detalje, šta joj radim i sl. 
Naravno uživao. ONA: Prevario si je, privolio. JA: Energija je čudo. Šta god da je, 
ima efekta rekla je. Daaaaa odgovorio sam. ONA: Bili su to lepi trenuci. JA: Hvala 
ti. ONA: Explorer :) Hihihi, daaaaaaaaa. ONA: Lovio si trenutak.. za napad. Hahaha. 
Spontano je bilo odgovorio sam. Jeste, šalim se dodala je. JA: Ma naravno.
ONA: A i nije bitno, nije naravno dodao sam. ONA: Bitni su ti osećaji. JA: još uvek 
prisutni.? ONA: To je neprocenjivo. Hiljade zvezdica :)))) Tooo, sve znaš. Pozvao 
sam je.     Onaj ko je sposoban osećati, zna da je moguće uživati čak i pre nego što 
dotakne drugu osobu. Reči, pogledi, sve to sadrži tajnu plesa. Onaj ko promatra i 
otkrije osobu o kojoj je oduvek sanjao, zna da se seksualna energija ispoljava pre 
samog seksualnog odnosa. Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada 
je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikada nije bitan. Onaj ko je 
zaljubljen, uvek vodi ljubav, čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je 
samo prelivanje čaše. Mogu ostati zajedno satima, čak i danima. Mogu započeti 
ples jednog dana, a završiti drugog, ili čak i ne završiti, od tolikog zadovoljstva. To 
nema nikakve veze sa 11 minuta. Paulo Coelho. ONA: Da, tako istinito.. Daaa 
odgovorio sam. Pozvala me je. 

thTue, Jul 25  2017. 3:43 pm 
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Ne javlja se... Zvala je ona mene. 

thTue, Jul 25  2017. 5:50 pm

Napiši mi je li se sve završilo i ok je. ONA: Zovem te za par min. Šetao sam gradom 
i poslao joj par fotografija kako izgleda glavna ulica. Ona je mene pozvala. 

thTue, Jul 25  2017. 11:07 pm

ONA: Mmmmm. JA: Mislim na te! Tnx, odgovorila je. Šetam sise, hahah kroz 
centar. Sam sam naravno. Naravno odgovorila je. Znao sam. Hahhaa nasmejala se. 
Tačno smo znali kada će i kada da izgovorimo reč Naravno. Pozvao sam je. ONA: 
Naravno da će potrajati, kupatilo je zauzeto.  JA: Hihihi, tu sam. Stigao sam kući. 
ONA: Ja da saćekam i pozovem? Oki, odgovorio sam. Poslala mi je fotografije 
svoga psa, mačka. 

Wed, Jul 26 th 2017. 4:11 am

Ona me je pozvala. Naravno pričali smo. Detalje, ih ko da ih pamti. Još smo se 
upoznavali. 

thWed, Jul 26  2017. 11:52 am

Poslao sam smajli koji grli. Hello its coffe time now. ONA: Naspavao se? Onako 
odgovorio sam. Ušao u devet, bio na web conference pa posle još malo da kažem 
dodremao, ono skoro podne. ONA: Lepo. A ti pitao sam. Puna energije, hihihiii  
(Noćas smo vodili ljubav ). ONA: Mene je budio telefon. Puna :)  Dobar taj punjač :) 
(misleći na sebe). Hahahha. ONA: Onda tvoj ne valja! JA: Pa ja sam na moj i mislio 
hahaha. Da je punjač moj.ONA:Ne, mislila sam da tebe šta puni ne valJA: JA: The 
best na tržištu što se može naći. ONA: Ohooo..Hahha nasmejao sam se, e što jes, jes.
ONA: Čekaj par minuta, telefoniram. Oki. Poslao sam joj svoju novu pesmu. Je li 
sve ok pitao sam. Da, odgovorila je. Ne mogu da pričam, samo da kuckam napisala 
je. OK. ONA: Da zovem?. Ček da ispratim prijatelja, javim. OK. Evo me. ONA: Za 
par minuta. Pozvali smo jedan drugog. 

thWed, Jul 26  2017. 11:31 pm

Krenuo sam kući. U šetnji smo. ONA: Ja se spremam za krevet. OK.

thThu, Jul 27  2017. 3:01 am

ONA: Pozvala me je. Pa smo pričali do kasno u noć. 

thThu, Jul 27  2017. 10:32 am

Miroslave, za sada je sve u redu. Hvala što se interesuješ. Pozz ja.Na šta si misli -
la.Heloo ? Na drugog nekog. Da se zahvalim čoveku. JA: Pomislio sam da je tako. 
Još sam koma. Its coffe time now. Si spavala.? ONA: Ustaj,  ja sam u gradu. Ustao 
sam. ONA: Šta je podsvest. Da zovnem? Možeš.Samo čas! Pozvala me je. Zahvalila 
sam pravom čoveku! Poslao sam joj slike svojih mačaka. Lepi suuuu odgovorila je. 
Uživaju, jurcaju se, ONA: Ovaj sivi je cakan. Sara je to, ženka. ONA: Počinju da mi  
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se svidjaju ženske!!!. Hahahah, pogotovo one što žele da ližu. Dodao sam uz smeh. 
ONA: Daaaaaa Podsvest svašta radi :))). Pokvario sam te. Jesiii odgovorila je. 
Razmenili smo fotografije i pozvali jedan drugog. Jesli li zvao? Pitala je. Jes i slao 
smajli, nije htelo. Pričam, čekaj malo. Oki. Ipak je ona mene zvala kada je obavila 
šta je imala. 

thFri, Jul 28  2017. 12:04 am

Poslala je smajli. Uzvratio sam onim što grli. Nisam išao. U krevetu sam. I ja sam u 
krevetu odgovorila je. Pozvao sam pa smo nastavili pričati. Naši razgovori su 
postajali sve duži i duži. 

thFri, Jul 28  2017, 10:42 am 

ONA: Lepo jutro, sa kašnjenjem ;) Hvala dušo. Nisam ranije, pomislih možda 
spavaš. U 10 sam se probudila. Mene poštar nešto pre devet. Pa na web konference a 
sada sam još koma, još bar sat vremena moram. Legao sam u valjda šest, dan je bio. 
ONA: Idi spavaj i sanjaj nešto lepo. Hoću odgovorio sam i bit ćeš mi u snu. Možee 
odgovorila je. Samo ugasim komp i izvrnem se, javim se kasnije. Kisss. Kiss odgo -
vorila je. JA: Čitam te, hvala  ONA: Naravno.:)  Jeeeeeee video sam da si videla :) 
Daaaa, prva mislim !!  ONA: Da zovem? Razmazio si me, nisam navikla da te nema 
Da, sorry, bio sam dole da dam Aronu ručak. Drago mi je. ONA: Naravno malo sebe 
zadirkujem. :) Znao sam, nisam poneo telefon, da ćeš se javiti. Poslala mi je post sa 
tekstom: Pa me je pozvala. 
Fantazija večeras, postaću tvoja fantaziJA: Prokrijumčarićeš me u čaršave svoje, 
neka se čežnje roje u njima. Zavodićeš me nežnošću sasvim lagano, poput paperja 
na mojoj koži. Biće tu i strasti, zavesa će pasti barem četiri puta. Rasanićeš 
najskrovi- tije ukrase svojih želja, skinuti i donji veš svoga stida. Uzećeš me bez 
osvrtanja, bez ogrtanja, pitanja i merenja. Neka večeras tako bude, zagrli me u 
mašti svojoj. Jer fantaziram da sam ti lep. 
Darko B. 
Pozvali smo jedan drugog. Poslala mi je slku svoga ljubimca. Pričali smo nešto o 
njima i poslao sam sliku sa eterčnim uljem Geranijuma da to nabavi protiv krpelja. 
ONA: Pozvala me je. Našao sam slku sa tekstom i to joj poslao. Nikad neću reći da 
su svi muškarci isti. Znam da postoji jedan koji je poseban na sve moguće načine. 
Hmmm daa, odgovorila je. Volim posebno. I ja a ti si posebna. Hvala :) Molim dušo. 
ONA: 12694 koraka danas, plus bez telefona! Nije mnogo, valjda! Idem da se 
istuširam. Oki. ONA: Radiš?  Poslao sam sliku šta se nalazi na stolu i lav pivo u 
kafiću. Radi ;) odgovorila je. Hihi, sedim sa rođakom, zvat ću te. Super samo 
uživajte. JA: Nema smisla da pričamo, pričam. Ljubim. Ne, nikako odgovorila je. 
JA: Želim te? Ostavio sam te bez komentara?. ONA: Noo, baš sada? Ne samo sada 
odgovorio sam. ONA: To je lepo.. Hvala odgovorio sam. JA: Bemti, nedostaješ. 
Došao onaj drugar što sam ga poljubio pa platio piće, i zapričali se. Zvao sam je ne 
javlja se. 

thSat, Jul 29  2017, 3:13 am

Poslao sam sličicu na kojoj su srca probodena strelama. I vidi se ljubav. 
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thSat, Jul 29  2017, 5:26 am

ONA: Pozvala me je. Pretpostavljam da se vratila iz grada u ovo doba.

thSat, Jul 29  2017, 12:32 pm

ONA: Hello! Hello u mislima si mi i čujem ting. Hahah nasmejala se. Da, jes, uh. 
ONA: Sve to, da. JA: Možeš pričati? Da, za 3 min. OKI.
Zvala me je a ja sam joj poslao novu pesmu koju sam napisao. Prelepo napisala je. 
Znali smo zivkati jedan drugog. 
JA: (Mnoge bi mi se dale, ali je meni draže da gubim sebe pored tebe, a da 
dobijam nas. Volim osećaj. Utišam sebe, pojačam tebe i baš me briga za poraz. 
Izano.) ONA: WOW, da wow mene to pronalazi. ONA: Strefilo te.? JA: Kada je 
udvoje, obostrano je bolje. ONA: Naravno. JA: Naravno! ONA: Hahah. Koliko 
vrede ove sitne igre, ovi ogromni osećaji..JA: Nemaju cenu i nisu sitnice nego 
krupnice. ONA: Da draga. JA: Da draga :) (dragi). Hahhaa oboje smo se nasmejali. 
Te amo draga. ONA: Uhhh. To znači, ti bi mene tamo :))) ? JA: Te tamo. ONA: Amo 
– vamo! Hahhaha. JA: Te gore, te dole. ONA: Svuda. JA: Svuda, ima jedna pesma 
ček, pada mi na pamet. Čekam odgovorila je. JA: Pa seti je se i ti? Bajaga ili svuda 
odgovorila je. JA: Nikako da je izguglam. Al sam nasao pesmu. Što ja volim taj sex 
od Familije. ONA: Znammm, nema sex.. JA: Pa tako se zove pesma. ONA: Šalim 
se. Hahah nasmejali smo se. Idem da spremim klopu.. Hajde a ne možeš pričati 
samnom , nemaš telefon gde da držiš? Namestiću, čekaj. Da izvedem psa čas. OK. 

thSat, Jul 29  2017, 9:49 pm

Poslala mi je sliku svoju u kupaćem pa me je pozvala. Pričali smo i u toku večeri 
razmenili par fotografija sa fb i poslao sam joj kratak video gde sam sedeo u kafiću 
na muzici. Neću ti više slati da možeš spavati. Laku noć. Ljubim. 

thSun, Jul 30  2017, 3:03 am

ONA: Hello !  Ja mislim i ti se javiš! Naravno odgovorio sam. Zovi ili zovem?! 
Poslala mi je sliku kako pas spava na krevetu. Ja sam poslao sliku kreveta gde 
spavam i sebe. I wow pa mi imamo čak iste posteljine tog trenutka. !!! Koje nisu 
serijske i ima ih u prodaji. Nekada se to ručno i privatno šilo od tog materijala. 

thSun, Jul 30  2017, 6:10 am

Pozvala me je. 

thSun, Jul 30  2017, 11:43 am

Poslao sam zagrljaj. ONA: Jutro, draga dušo! JA: Jutro draga dušo, uh kako ovo 
prija. Hvala ti. ONA:Uvek, naravno rekla je i ja sam potvrdio. Oboje koristimo reč 
naravno. Naravno draga.  Kako si spavala. Lepo, probudial me draga muva :) Kako 
si ti spavao?. Hihihi, draga muva, mene auto sirena i lika koji se dere 
lubenice,lubenice. Inaće spavao sam lepo. Opet lubenice dodala je. JA: Taj viken -
dom izgleda ..Skuvao sam kafu, hajde? Čekaj neki minut. Oki.  Evo me. JA: Ček da 
stavim sluške, može? Poslao sam jedan video i jedan post sa tekstom.  
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Ako se zavolimo, najebali smo! ONA me je pozvala. Poslao sam joj slike od Arona. 
Lepotan odgovorila je. JA: (Da bi ste osetili leptiriće u stomaku, prvo treba da vam 
uđe gusenica. ) ili pojede puno trešanja. Hahahah ONA: Hahaah, bezobrazno!!! JA: 
Ili da vam noću neko peva pesme! ONA: I priča tiho i zavodljivo!  E tek sada kapi -
ram bolje za tu sliku, što kažeš bezobrazno. Kaže, treba da vam uđe. Hahaha. ONA: 
Tek sada?. JA: Da uđe. Hahahahaaha. Tu mi je još prijatelj, a ja trenutno u wc. 
ONA: Krišom kucaš ;) ;) ;) Daa. Tražio sam jednu fotku da ti pošaljem. Sa tobom 
kucam. ONA: Da samnom krišom od njih, šala ;) Ne mora on da zna odgovorio sam. 
Da znaš da od dobrog sexa jutros i ona stvar me boli. Hahhaha. ONA: Ohooo.. 
Hihihi. Ček pravim Aronu ručak i on se pakuje pa sam sam. Ok. (Juče sam saznala 
da mošnice muškaraca na crnom tržištu koštaju preko dva miliona evra! Gledam 
muža kako spava i ta mi misao ne da mira!)  Post sam jedan joj poslao. Hahah, 
nasmejala se. Poslao sam joj sliku Prote, svoga mačka. Dosao? Pitala je. Jesss 
odgovorio sam. Mazi ga malo za mene napisala je. Razmenili smo par postova pa 
sam je pozvao. Poslao sam joj sliku gde lik ljubi  njena stopala. ONA: Noo. JA: Te 
amo. ONA: Mmmmm. JA: Ne mogu ti opisati. Jesli li bila na reci? Da, evo istuširala 
sam se. Ići ću na piće do grada. Uživaj dodao sam. Ti, gde si? Pozvao sam je,!! Neka 
da se ne javimo odmah ili nešto radimo. ONA: Da te pozovem? Možeš!  Poslao sam 
joj kratak video sa latino plesa kod nas u bašti jednog kafića. Pozvala me je i poslala 
svoju fotku, jer je i ona bila izašla u grad. ONA: Ovde spavam,zažmurila  sam . JA: 
Napravi novu.Ova je kada sam krenuo te poljubiti pa si zažmurila. Daaa odgovorila 
je. Naravno, lepo. Kako si lepa na onoj slici rekao sam. Hvala odgovorila je. 
Molim SLATKICE. 

stMon, Jul 31  2017, 12:46 am

ONA: Hello JA: Kući sam. ONA: Ja sam u krevetu. I ja, ček samo malo, telefon mi 
je skroz prazan, ovo kuckam na lap. ONA: Ok.  Bože kako je lepa, pevao sam celo 
vreme ulicom. ( naravno misleći na nju ). Ko? Pitala je. Pa ti, ko!  ONA: Aaaaa to je 
pesma :) JA: Znam dušo moja. Ja ne znam više koliko dugo ovde stojim i slušam 
kako liju kiše. Kemal Monteno. Znam da ima pesma, bože kako si lepa.! Al to ka -
žem JA: ONA: Lepo. Naravno, lepo al smo brzi. I Aron se malo kupao. Super napi -
sala je. Slikao sam da ti pošaljem da vidiš, jezero i noć. Samo da se malo oporavi tel. 
OK. Te amo. ONA: I ja moj da dopunim. JA: Nije mi da kažem problem, tu je pu -
njač i kući sam, nego se skroz ispraznio. Zovi me kada možeš i poslao sam joj foto -
grafije sa jezera i nas. Lepo. Aron je cakan. JA: Jess. Mogu da pričam, nadam se da 
su sluške ok. ONA: Da zovem? Jess my darling. Poslao sam joj njenu fotografiju 
koja mi se dopada. 

stMon, Jul 31  2017, 4:27 am

Zvao sam je i ne javlja se. Kod tebe je prekid možda napisao sam. LN divna dušo. 
Sweet dreams :)

stMon, Jul 31  2017, 8:43 am

Tu sam, meni se telefon ugasio. 
Želim ti uspeh u svemu što radiš i puno srce ljubavi, svakoga dana. SREĆAN 
ROĐENDAN ! 
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stMon, Jul 31  2017, 12:09 pm

     Hvala ti divna dušo na ovoj čestitci, budi deo tih ljubavi :) Jesi li me zvala? ONA: 
Ne. Ne, prosto ne mogu da verujem. Hihi napisao sam. ONA: Hahaha, spavao si ili 
šta već. Da sišao sam da napravim kafu i gledam i odgovaram na silne poruke. 
ONA: Uživaj u današnjem danu :) JA: Hvala ti, uživat ćemo ja i ti. ONA: Da, nara -
vno. Ček samo da odgovorim na neke poruke, zovem. Pozvao sam je a ona mi je 
poslala sliku svoga mačka i psa kako spava. Pozvao sam je. Jesi li ti ugasila ili sa -
mo? Ja slučajno , nisam ni videla da je uključeno. Besna sam.. JA: Proći će te, 
ljubim i prolazi. Ček neki min da nešto pojedem pa se javim... Evo me. Pozvao sam 
je. 
ONA: Nema te.. Sorry zaspao sam. Slatki snovi.. dodala je. Tu sam, ljubim i pozvao 
sam je. ONA: Kupaš se? Neeee, zaglavio sam, dve pesme sam snimao i idem se 
kupati pre kupanja pa ću u grad. Poslao sam joj svoju pesmu: Ti si u srcu mom. 
ONA: Kako lepi stihovi!  Inspiracija, pogodi ko je u jednoj pesmi i kako je nastala 
ona? Da pogodim ko ti je u srcu? JA: Osećaš ne moraš pogadjati! ONA: Ahaaa 
znam. JA: Idem pod tuš pa kada krenem se javim. U grad kada renem. ONA: I ja 
sam krenula pod tuš. Hihi nasmejao sam se. Dobro je okupaj i poljubi za mene.
ONA: Mmmmm.Pozivali smo jedan drugog nekoliko puta. JA: Idem vani na klupu i 
u park. Lep provod odgovorila je. Tu sam za tebe u svakom slučaju, hvala dušo. Ček 
zovem, samo da izadjem. Poslao sam joj sliku Arona iz parka. 

stTue, Aug 1  2017, 1:00 am

Pričali smo o svemu i svačemu, toploti, prozorima. Razmenili neke fotografije. 

stTue, Aug 1  2017, 4:13 am 

Pozvao sam je. Često smo pozivali jedan drugog, prekidali zbog nekih obaveza. 

stTue,Aug 1  2017, 11:59 am
JA: Da ti se javim, pa kada stigneš, pogledat ćeš, videćeš :) ONA: U poslu sam, 
zovem malo posle. Znam da jesi, ok. ONA: Heeeej! Ček samo da završim ručak. Par 
min. Ok. Evo me. ONA: I ja sam tu. 
Ponovo smo i pozivali jedan drugog i pričali o svemu i svačemu. Bio sam dobar 
slušalac. ONA: Ljubim suzice :)  Hvala dušo i da znaš da mi je baš to u mislima. 
Poslao sam joj pesmu Vrtiš me u krug. Od Aleksandre Radović.
ONA: Zovem? Da. Ste u šetnji? Da, vraćamo se.  Pozvala me je. JA: Što sam video 
jedan par i ponašanje. I? Uh drže se za ruke i hodajući se poljube i ona podiže ruku 
koja je u njegovoj i poljubi al njegovu stranu. (njegovu gornju stranu šake i prstiju). 
Lepooo odgovorila je. Ja bih to takođe, lepo naravno. ONA: Univezum će ti poslati, 
hihihi. Jess dodao sam. Hvala mu. Evo me, zovi ako možeš, nedostaješ. 

Wed, Aug 2st 2017, 4:16 am Ona me je pozvala. 

Wed,Aug 2st 2017, 10:22 am

ONA: Hello. Morning my darling. Poslala mi je sliku psa koji je u reci, u vodi. JA: 
Lepo, bili ste ovde? Tu smo, sada je ovo. Kako si ti? Pitala je. Oki, hvala na pitanju 
odgovorio sam. Malopre se probudio. Toplo je, vratio se u pola šest i pisao. ONA: 
Odosmo u vodu. JA: Hajde uživaj. ONA: Duve vetar. Duva i ovde, toplo je. Javi se 
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kada budeš mogla ;) Zvala me je više puta. Napisao sam pesmu Nedostaješ i poslao 
joj. Poslušaj kada budeš mogla? Ne mogu da čujem sada. JA: Napisao sam kada 
budeš mogla, jer znam da ne možeš sada. Poslala mi je fotografiju sa  košarkaške 
utakmice na kojoj se nalazila. Znam ja sam probala, ali ne može.

Wed, Aug 2st 2017, 10:27 pm

ONA: Uhuuu, kakvi stihovi!! Hvala dušo, nedostaješ. Autobiografska pesma. Odgo -
vorio sam. ONA: Da, zovem? Može.. Poslala je svoju fotografiju sa utakmice i napi- 
sala. Ljubim te u oko plavo. JA: Poslao sam joj  fotografije gde mi je Aron u krevetu  
Pozvala me je. 

Thu, Aug 3.rd. 2017, 3:22 am

Pozvala me je.. 

Thu, Aug 3.rd. 2017, 9:43 am

ONA: Tu sam, nisam otišla na jezero.

Thu, Aug 3.rd. 2017, 12:33 pm

Poslah zagrljaj. Morning. ONA: Morning dušo. Ljubim oči plave. Hvala ljubavi. 
Prija to, dodao sam. Daaa odgovorila je. JA: Zovi, pijem kafu. Ahaa i pozvala me je. 
Ipak idemo skuterom :) Važno da je auto namešten auto (popravljen). ONA: Daa, 
odosmo. JA: Ljubim ta oka dva i poslao sam post, sliku sa tekstom. (Ne moraju 
osobe biti fizički pored vas da bi ih zagrlili i da bi im pružili ljubav. Pošaljite im 
energetski.. Osetiće.) Poslao sam joj sliku kako sam sebi spremio ručak. Prženi 
krompirići i paradajz salata. ONA: Klopa :) Sam svoj majstor odgovorio sam. ONA: 
Bravo! Se vratila? Da, istuširala sam se i gledam šta ću sada. Pozvao sam je. Pa ona 
je mene. Poslao sam joj slike od Arona. Ljubav odgovorila je. Poslao sam joj slike sa 
jezera. ONA: Mi krećemo nazad još malo. Oki, i ja se oblaćim. Bio sam u vodi. Tu 
sam. Poslao sam joj pesmu sa youtube. Partibrejkersi. Hoću da znam. Hoću da znam 
kuda vodi ovaj put u meni i život moj. Čiji je početak, čiji je kraj koji to čovek 
večnu tajnu zna. Tamo gde je srce, tamo sija sunce, tamo gde je strah, tamo živi 
mrak. 

ONA: Čekaj, da zovem? Zovi odgovorio sam. Tu sam i mislim na te. ONA: Naravno 
:) JA: Uh, u wc je rođak pa koristim priliku. Hahha, nasmejala se. Da zovem? Pitao 
sam. Daa . JA: Ona se ne javlja, ne javlja, ne javlja. 

thFri, Aug 4  2017, 10:19 am

ONA: Jutro! Na reci smo :) JA: Jesss, kafu sam skuvao, još te čujem kako dišeš.. 
ONA: Da zovem? Može naravno odgovorio sam. Poslala mi je tri fotografije nje i 
psa sa reke. Poslao sam joj pesmu koju sam napisao za nju. Još te čujem kako dišeš. 
ONA: Lepooooooo :) JA: Da zovem? Čekao sam da budeš brza, sekund. ONA: Da. 
JA: I da to ti napišeš. Pozvao sam je. Da zovem? Pitala je. Jess odgovorio sam. Of 
course :) Poslala mi je post : (Da li je zapisano... Da li je zapisano da se u vremenu 
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izgubimo, da nas trenutak raznese kao dva oblaka? Da li je moguće to što sjene ša 
- puću, da nas nema više, nema ni izdaleka? Duboka je tišina, kao tama skrovita, 
teška mi ova suza, neće da izćezne. Tek mjesec blag utjehu mi daje, dok mi se kr -
vave oči ne otrijezne. O, da li ikad pustiš misli vjetru, da se provuku kroz pukotinu 
snova, da li me na kratko uhvatiš za ruku i poželiš da počnemo iznova? A možda je 
zapisano da će nam duša u vrtlogu uvreda ostati prazna, da će nam srca gubiti 
vjeru i novo sutra doći ko kazna. Možda ćemo se u drugom životu sresti, ne znajući 
da nas je u ovom bilo, možda ćemo opet zajedno sjesti i voditi razgovore uz smijeh 
i vino? 

thFri, Aug 4  2017, 6:41 pm
     
Poslala mi je svoju fotografiju sa spuštenom kosom i naočarima. Pa me je pozvala. 
JA: Da zovem? Da. Poslala mi je još fotograija iz centra i restorana. Hello. JA: 
Uživaj! ONA: Da, zovi? Pozvao sam je i napisao tucam. Misleći i šaleći se na reč tu 
sam ili ovde sam. Zovem za par minuta odgovorila je. Pošto je bio letnji raspust i 
ona na odmoru izlazila je po nekada, ne svaki vikend ili dan dva u nedelji. Uveče 
kada se javi, uglavnom smo već u krevetu. Ja sam pisao knjigu sa laptopom u krilu u 
poluležećem položaju a ona mi je pravila društvo pričajući sa mnom. Ceo jul i 
avgust mesec smo proveli družeći se uz pesme sa youtuba. Zaljubio sam se u nju i 
njen glas i propevao. Pustim neku pesmu po svom izboru ili ako mi je ona rekla koju 
da potražim. Sa mikrofona mojih slušalica je mogla čuti melodiju i reči i onda smo 
zajedno pevali te pesme. Tražio sam ih sa tekstom kao karaoke ili da ima tekst u 
opisu videa da bi mi bilo lakše uz muziku pevati. Sve su pesme bile naše a često smo 
ih i razmenjivali, slali jedan drugom. Znala je da imitira Italijanski jezik, da dobro 
ste pročitali. Imitira i da mi kao nešto govori, hoće da mi kaže i onda to tako zvuči 
ubrzano i kao da mi se obrača neka Italijanka. Uvek smo se tome rado smejali. Tako 
je znala da bude nekada srećna i detinjasta. Voleo sam je tada.. La Linea čuveni 
Italijanski crtani ili Linija. Kako je to imitirala i naslovu kako idu reči: Bajuba dum.. 
Onda Kolariću Paniću i naših poznati emisija za decu. Mi smo u tim trenutcima bili 
mala deca. Epizode Neven. 

thSat, Aug 5  2017, 4:56 am

ONA: Pozvala me je. 

thSat, Aug 5  2017, 8:26 am

Jutrić dušo :) ONA: Jutro :) Mene ja Aron sjebao, probudio lajanjem, ugasio sam 
posle četiri. Bezobrazan je rekla je. Bila je tišina i spavala si. ONA: Čula sam te 
kako spavaš, lepo odgovorio sam. Nisam gasila. Sory, onda neću drugi puta ni ja, 
ostaviću. ONA: Neeee, na veze.nema. JA: Uh. ONA: Uhhh. JA: Ljubim te. ONA: I 
jaaa. Pisao si? Jesam, zovi?  Da ne kucam. Pozvala me je. Poslao sam joj sliku gde 
je pisao da na egipatskom njeno ime znači dobro srce. Ta sam odgovorila je. Ljubim 
ga :) dodao sam. Poslao sam joj pesmu od Kneza. Jednom mila. 
    Čitala sam ovaj tekst o ljubavi. I JA: ONA: Lepa pesma. Jeste dušo. Snimana je 
kod mene u gradu. Stvarno pitala je. Jess, svi detalji iz spota su tu kod nas i ta crkva 
je u centru. Lepo, odgovorila je. JA: Te amo. ONA: Mmmmmmmmmmmmm.Poslao 
sam joj srce. ONA: Idem do prodavnice :)
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Oki, hvala dušo, za mene može i krem banana. Dobro može i milka. Meni ljubav 
znači više nego što na dlaku piše, bubamaro mila. Poslao sam joj pesmu od Kneza. 
Kad nekog ludo zavoliš. ONA: Jesss. Hvala dušo odgovorio sam. Refren. Ako ikad 
zaplačeš i za mene zaplači, da i meni se sve naoblaći, kad se Bogu pomoliš i za 
mene klekni ti, da i meni Bog grehe oprosti. Poslao sam joj dva posta u slici i svoju 
novu pesmu Srodne duše. JA: No koment, šrmc. ONA: Za? JA: Pesmu. ONA: Ne 
stižem da je čujem. Hvala :) Molim dušo. ONA: Završavam ručak, stigla su deca da 
zajedno jedemo. Oki, prijatno rekao sam. Hvala ;) odgovorila je. Molim dušo. ONA: 
Tu? JA: Tu ONA: Da zovem? Jes naravno, hihih. Onda me je pozvala. Poslao sam 
joj link sa bloga. Ulazak u vezu je velika stvar za svaku ženu. Uz sjaj na licu, 
leptiriće u trbuhu i ubrzanih otkucaja srca, postoje i druge stvari koje žene žele od 
svojih partnera. Poslao sam slike sebe i jezera. Nedostaješ napisao sam. I ti :) 
Odgovorila je, veselo :) Hihi, ima puno trave, meni ne smeta pa se zezao stavljajući 
od nje venac na glavi kao na Havajima. ONA: Baš je dobro :) Topla je voda a nije 
mokra, dodao sam smejući se. ONA: Kod nas je mokra. Nasmejali smo se oboje. 
Kiss, mi krećemo kući. Misleći na sebe i psa. Oki, odgovorio sam. Tu sam kad god. 
Ja sa jezera negde 19:45h Tada sunce zalazi. ONA: Da zovem?Može. Sorry ne videh 
odmah, čitao sam. Pozvala me je, propustio sam pozive. Evo me. Rekla si halo, jel 
me čuješ. Ne javlja se. Ona je mene dobila. Da vidiš komentare za pesmu. Videla 
sam odgovorila je. ;) 8888888888888, ovo ti je mačak poslao :) hahaha nasmejao 
sam se. Duša moja. Ko pitala je, pa ti. Hahaha. Znao sam da ćeš pitati. ONA: Ih sve 
znaš :) Srodnost odgovorio sam. Malo.. dodala je. Malo? Šmrc, i to je nešto. Bolje 
išta nego ništa.hahahha. Pa kažeš malo. ONA: Ah, šala. UH. Odmah mi je lakše. 
ONA: Nešto radiš? Ne dušo, zovi. Ja sam joj poslao sliku i adresu jonizatora gde ga 
može nabaviti. 

thSun, Aug 6  2017, 12:14 am

Pozvao sam je. 

thSun, Aug 6  2017, 5:21 am

ONA: Je mene pozvala. 

thSun, Aug 6  2017, 12:00 pm

Poslao sam joj smajlije, grlim i ljubim. ONA: Neko je radostan. Uvek dušo odgo -
vorio sam. ONA: Zato vrediš :))). JA: Ljubim, ne moram ti reći, zovi. To možeš kad 
god želiš. Bio sam budan jutros kada si isključila. ( da ne zaboravim da napomenem 
da smo počeli po celu noć biti preko mesengera na vezi.) ONA: Zovem? Poslao sam 
joj sliku sa postom. (Kad voliš iskreno, iz srca, iz pravih razloga.. tek onda ljubav 
ruši sve barijere i otvara sve puteve.) I poslao sam par svojih fotografija, fotošo -
piranih. Naravno pozvala me je. 

thSun, Aug 6  2017, 3:19 pm

Poslala mi je neku sliku i pozvala me je. 

thSun, Aug 6  2017, 6:55 pm
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Zaspao sam, malopre ustao, napravio kafu, istuširao se pa ću još malo sa Aronom u 
šetnju. ( izgovorio sam u stvari ime njenog psa). Ovde je sada prijatno vreme. ONA: 
Dušo, pa ti ovde na zidu raščišćavaš ljubavne odnose.? Ne kapiram pitao sam. ONA: 
Nebitno.. Zvao sam je i ne javlja se.  U šetnji smo, kupamo se. ONA: Da zovem? 
Pozvao sam je JA: Neće. Zovi ti. Naravno naši razgovori su bili sve duži i duži. 

thMon, Aug 7  2017, 2:11 am

Budan sam naravno, ispali sa mreže i nisam zvao natrag jer znam da si zaspala. 
Kada se probudiš zovi me ti. Ljubim te. (ne javlja se). 

thMon, Aug 7  2017, 6:16 am

ONA: Pozvala me je. 

thMon, Aug 7  2017, 9:42 am

Nisam ni spavao, morning hany. ONA: Hello, srećan sinu rodjendan a tebi srećna 
godišnjica. Hvala dušo. Samo uspomene a pesmu nisi videla. Spavala je moja duša. 
Nasmejao sam se. Ja sam koma sada. ONA: Paklena noć...Odavno nije bilo ovako. 
JA: Da znaš, prevrtao se, dopisivao nešto u knjizi. Daj da te čujem. Čekaj da završim 
nešto. OK. 

thMon, Aug 7  2017, 12:50 pm

Hvala ti ! ONA: Za? JA: Pa znala si da spavam, nisi me budila. ONA: Naravno :) 
JA: Duša moJA: ONA: Evo kući :) JA: Batak? Da, odgovorila je. Ček da vidim ima 
li krompir. Pokušavam da pogodim šta sprema za ručak. ONA: Jess. JA: Šaljem joj 
smajli gde krompir pleše. ONA: Malo se zaneo, misleći na njega. JA: Jbg neispavan 
od noćas, misleći sada na sebe. ONA: Da zovem? Jess. Propustio sam poziv ali sam 
joj poslao video nekog koncerta filharmonije. ONA: Je mene pozvala. 

thMon, Aug 7  2017, 7:59 pm

ONA: Pozvala me je. 
 

thMon, Aug 7  2017, 10:44 pm

Doći ćeš putem kojim si morao doći. Koji pre tebe nije postojao, nego se tobom 
rodio. Da ideš svojim putem i sretneš onu koju moraš sresti. Na putu kojim moraš 
ići. Koja je bila tvoj život i pre nego što si je sreo i znao da postoji i ona i grad u koji 
si došao. M. Bećković. ONA: Lepooo JA: Daj mi par minuta, vratili se iz šetnje. 
ONA: Ok. JA: You miss. Evo me. ONA: Samo malo. 

thTue, Aug 8  2017,  5:55 am

Pozvao sam je. 

thTue, Aug 8  2017, 11:52 am
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Jutrić dušo. ONA: Mmm, jutro :) JA: Tu mi je frend, pijemo kafu, još se nisam 
probudio. Hihi. ONA: Lepo. JA: Ljubim. ONA: Hello. Da zovem pitao sam. Čekaj 
da završim. JA: Onda ti zovi. OK. Odgovorila je. Pozvala me je. Ja sam joj poslao 
obradjenu pesmu More ljubavi. ONA: Me je pozvala.  Poslao sam joj pesmu od 
Parnog Valjka. Kada me dotakne. I pesmu koju sam ja napisao i obradio sa istim 
nazivom. Kada me dotakne. Misleći naravno na nju kao muzu. Pozvala me je. 

thTue, Aug 8  2017, 8:14 pm

Poslao sam joj poljubac, grlim. 

thTue, Aug 8  2017, 11:01 pm

ONA: Hello! JA: Hi my darling, te amo. ONA: Kiss dušo. Hahha nasmejali smo se 
oboje. JA: Stavio zvono za tel. Lud si! Napisala je. JA: Jess ljubim svud. ONA: 
Kada me dotakne. JA: Daaaaaaa ti. Propustio sam poziv, zvala me je. Hello pitala je. 
Neće! Šta? Pita. JA: Pa poziv dušo.Zovem a neće zvoniti. Poslao sam joj gif anima- 
ciju kako se dvoje ljube. Pozvala me je. 

thWed, Aug 9  2017, 3:34 am

Snimljeni govor od nje, uglavnom bude kada se niko ne javlja. Prekinula se veza pa 
me je zvala. 

thWed, Aug 9  2017, 6:20 am

Pozvala me je i dobila, budio sam se ujutru kada je ustajala da ide na posao ili 
negde. 

thWed, Aug 9  2017, 12;01 pm

Znam da si tu. Wow kakav zasluženi odmor ;) ONA: Kiss. Kiss dušo draga, te amo. 
Hello odgovorila je. JA: Hello dušo, uh ljubim te. Ti si mi u mislima. ONA: Stigla 
sam. Tako brzo. ONA: Stiže mi roba.. Mislio sam da ćeš ceo dan. Neee, danas ne 
mogu ceo dan. Poslao sam joj srce. Oseti kako mi je srce, napisao sam. ONA: 
Mmmm, da zovem? Zovi!  Poslala mi je slike sa jezera gde je u okolini bila i kako 
se vozila čamcem. Da zovem pitao sam. Da odgovorla je pa sam je pozvao. Poslao 
sam joj novu pesmu koju sam napisao. Ljubi me. Pozvala me je. JA: Šaljem slike od 
Arona ONA: Ljubav napisala je. JA: Ljubim. ONA: Odoh na ručak sa drugom. Kiss. 
Kiss dušo. 

thWed, Aug 9  2017, 7:02 pm

Nisu sve žene iste. Znam da ima jedna koja je posebna na sve moguće načine. 
Zeroff.  Ništa što je u životu vredno nisi uhvatio rukama već dušom. 

ONA: Kiss. Kiss, ti osećaš moje srce, misli. ONA: Da. JA: Ljubim dušo, uh. Udario 
me Autobus, Tramvaj, nasmejao sam se. ONA: Uh, prepade me :)). Ukapirala si, 
hihihi. Lepo odgovorila je. JA: Lepo dušo, zovi ako možeš. Pozvala me je. 
Zvala si me dušo?. Ne, šta je ovo, svi mi kažu da sam zvala!!. Slučajno. JA: Pa ne 
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možeš nas zvati slučajno! ONA: To i kažem :) Za tebe vidim. JA: Ljubim jako i 
mnogo. Poslao sam joj screen sa desktopa telefona, njenu fotografiju. Dal je dobro 
pitao sam. Hahah, nasmejala se. Ljubim napisao sam. ONA: Kiss. JA: Te amo. 
ONA: Hmmm. Jes dušo, ovo se samo pesmama može opisati. ONA: Da draga. JA: I 
noću dok te slušam kako dišeš. Da draga, da zovem.? Ako odogovrila je. 

thThu, Aug 10  2017, 6:55 am

Pozvao sam je i poslao svoje  nove  pesme. Želeo sam noćas i Zbog tebe. 

thThu, Aug 10  2017, 11:37 am

Nadam se da su ti se dopale pesme? Još sam zauzeta. Oki dušo. ONA: Evo me. 
Jeeee obradovao sam se. Znao sam. Poslala mi je sliku iz dnevne sobe i kako pas 
spava. Pozvala me je, ja sam nju, ona mene i td. Poslao sam smajlije gde pokazujem 
ljubav. 

Thu, Aug 10. 2017, 6:24 pm

Poslao sam joj sliku sa jezera i plaže. Propustio sam dva poziva, verovatno sam bio 
u vodi. Zvao sam je JA: Uglavnom sam se sa jezera vraćao do kancelarije. Izašao 
sam do prodavnice i idem u gradski Park. Tako je sparno. ONA: Ja ću do grada, 
malo da skitam. JA: Oki dušo i pošaljem smajli poljubac i svoju fotografiju. 

thFri, Aug 11  2017, 1:43 am

ONA: Hello, biću kući za pola sata. Oki, laku noć odgovorio sam. Laku noć napisala 
je. JA: Ne mogu da zaspim. ONA: Ja šetala psa, sada smo došli. JA: Nedostaješ, 
prošlu noć sam ja dežurao, sada je tvoj red ;) Legla sam. I JA: ONA: Da zovem? 
Zovi. 

thFri, Aug 11  2017, 11:09 am

Poslao sam smajli i grlim. ONA: Hello, JA: Hello ONA: Ustao? Da, te amo. ONA: 
Kiss. JA: Hvala dušo, ti ne moraš pitati da li da zovem. Da, nešto radim i pričam sa 
sinom. U kakvoj si vezi sa pesnikinjom, nekom Ljiljanom.? Samo njene pesme obra- 
đujem i u nikakvoj. Progovorili smo par reči samo. Dobijem zahvalnost i kompli -
ment i to je to. ONA: Ok. JA: Osim tebe nema niko drugi, druga. Ok, odgovorila je. 

thFri, Aug 11  2017, 2;45 pm

Propustio sam njen poziv. 

thFri, Aug 11  2017, 4:50 pm

Pozvao sam je dva puta. 

thFri, Aug 11  2017, 7:58 pm

Ljubim dušu! ONA: Mmmm, zvuči lepo. JA: Jesss. Pošaljem joj sliku čokolade koju 
sam dobio. Malo ja, malo ti! ONA: Da, lepo :) JA: Sve ću da ti dam, samo da 
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da zaigram. :) ONA: Može malo plesa.. JA: Može, može naravno, lepo :) I pošaljem 
video moje nove obrađene pesme. Extra :) odgovorila je. JA: Jess dušo moja draga. 
ONA: Molim dušo? Poslala mi je video opere koju je gledala. Opera de Riccardo 
Broschi.  JA: Gledam, setila si se pitao sam. Jer smo o ovome pričali. ONA: Ovo 
nije film, arija. Šta radi umetni.. videćeš pred kraj. JA: Ona je kao ti.. Uzdiše i gleda, 
onda je skinula ogrlicu. Tako i ja uzdišem, nasmejao sam se. Moć.. odgovorila je. 
JA: Moć, energija, da dušo, ljubav. ONA: Da, da. JA: Jess, zovi kada možeš? 
Pozvala me je. I poslala fotografije šta je spremila za večeru. Pozvao sam je. Gde je 
moja duša pitao sam ?. 

thSat, Aug 12  2017, 6:17 am

Pozvala me je. 

thSat, Aug 12  2017, 10:02 am

Grlimmm. ONA: Hello! JA: Jutriš dušo moja. Jutro odgovorila je. JA: Poslao sam 
srcad, ljubav. ONA: :) JA: Only smile, hihih, ljubim, Uh. ONA: Kiss. Kiss ljubavi, 
ja mogu da pričam. ONA: Momenat. Pozvala me je. 

thSat, Aug 12  2017, 2:04 pm

Ima još samo dva primera, možda si i stigla do kraja, mislio sam na deo svoje knjige 
koju sam joj poslao. ONA: Izašla sam. OK. JA: Poslao sam joj sliku rendanog 
krompira koji sam spremio za ručak. ONA: Njam, njam. Nema više rekao sam. 
ONA: To znači da je valjalo? JA: Naravno, ko umije njemu dvije. Često sam to 
govorio pa i sada. DA LI DA ODUSTANEM? ONA: ? Pita se šta sam to napisao. 
Ima pesma na zidu odgovorio sam. ONA: Nisam otvorila. JA: Neću se žaliti, neću 
plakati jer znam da će mi sada univerzum poslati onu koja će meni posvetiti svoje 
vreme a ja, ja ću to znati ceniti. ONA: Čim se pitaš već si odustao.. JA: Ili možda 
ova neće odustati. Ljubim te. ONA: Pokušavam da dokučim.. JA: Odlušaj ponovo. 
ONA: Samo čitam ovog puta :) JA: Ima ceo tekst. ONA: Pročitala sam još malopre. 
O čemu razmišljaš, ima nešto bitno? JA: Emocije koje su samo izašle iz mene. Bile 
su tu i ranije. Naišao trenutak. Jer sam sve to prošao, doživeo. DA TE ZOVEM? 
Pitala je. Pa zovi, sam ti rekao da možeš uvek. ONA: IMAM UTISAK DA TI U 
MENI TRAŽIŠ NEKU KOJU SI IZGUBIO RANIJE.. JA: Ne, ono je sve prošlost. I 
nikada nije bila prava, niti neka kao ti. ONA: Pozvala me je. 
Zivkali smo se više puta. 

thSat, Aug 12  2017, 9:38 pm

Pozvao sam je. 

thSun, Aug 13  2017, 12:17 am

ONA: Čutiš.. Pa čekam da se ti javiš, nisam hteo da smetam iako mislim stalno na 
te. Slab je net od kiše, grmljavine. Često ispadam, al tucam. Ovaj tu sam. ONA: Još 
se pakujemo JA: Zato nisam smetao. ONA: Mmm, tucaj ako možeš, što da ne :) JA: 
Ljubim, ne. ONA: Hvala za uvidjavnost. JA: Vidiš kako sam veran. Molim dušo. To 
da sam silovan ne bi išlo ili moglo. Mozak, svest rukovodi kitom i srce. Poslao sam 
poljubac. 
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thSun, Aug 13  2017, 2:39 am

Pozvala me je. 

thSun, Aug 13  2017, 9:44 am

JA: Kod mene net. Sorry, nije bilo do mreže. Dobro jutro draga. ONA: Jutro. JA: 
Hey my darling, očekivao sam poruku, gde se pitaš gde sam. Jbg. Sory ONA: Znala 
sam. JA: Ček da skuvam kafu, ljubim. Evo me. ONA: Zovi! Pozvao sam je, ne javlja 
se. Ona je mene zvala. Često je tako bilo, ili je do mesengera, veze. Pa jedan drugog 
zvali kada se veza ne može ostvariti. Srećkice moja :) ONA: Mmm. JA: Uh, ljubim. 
ONA: Uhhh. JA: Moja muzo, želim te celim bićem. ONA: Mmm. Srce mi je 
ogromno, šaljem ti ljubav, energiju, napisao sam. Poslala mi je sliku svoga mačka. 

thSun, Aug 13  2017, 3:21 pm

Pozvao sam je i ona mene. Ljubim te, napisao sam. ONA: :) Crveni smo :))). Ja sam 
se promenio. ONA: Znam :) Kisss, kisss.  ONA: Videla sam. JA: Uh. ONA: Mnogo 
energije :) JA: Jess dušo draga. ONA: Radiš nešto? Sory, zaspao sam. ONA: Izvini, 
spavaj. Ja sam na času. JA: Znam budan sam sada. Javi se kada završiš i kreneš. 
Poslao sam joj svoj selfi. ONA: Uhh. Ljubim te dodao sam. ONA: Nigde bez sluški. 
JA: Nigde, da sam spreman kada me zoveš. ONA: Nije samo zbog mene.. Jeste, 
muzika pored tebe odgovorio sam. ONA:Nemoj.. JA: Šta nemoj, zašto nemoj.? 
ONA: Šalim se, nemoj samo zbog mene :). JA: A zašto da ne.! ONA: I to što kažeš 
:). JA: Sam sam u ofisu, pijem kafu. ONA: Ja uz stepenice. Poslao sam joj smajli 
gde mala kuca ljubi drugu. ONA: Uh, puca :) (misli na poljubac). Jeeess odgovorio 
sam. Ljubim svo troje, mislio sam na nju i njene ljubimce. ONA: Tnx. JA: Trebala je 
da bude maca ali bez jezika i plaženja. Hahaha. E ova maca je andjeo, misleći na 
ovu koju sam sada poslao. JA: Neki će voleti tvoj um. Neki tvoj duh. Mnogi tvoje 
telo. Samo jedan, onaj pravi neće zavoleti ni jedno od to troje. On će zavoleti tebe 
i zavolet će sve. ONA: Da, ta ljubav. JA: Uh. ONA: Ovo su tvoje reči?. JA: Prona -
šao sam se. Pošto sam ti ih ja poslao, moje su. ONA: Da :). JA: Hodam kući. Tnx 
dušo, tetris. ONA: Da nisam kucala nešto pogrešno?. Nisam ukapirao to sa nestaja -
njem. ONA: Pa kada se uklope delovi i redovi nestaju, brišu se. JA: To da. U tetrisu. 
ONA: I u životu, kada se uklopiš pojede te masa, ne vidiš se više. Slao sam joj 
govorne poruke. ONA: Da draga :). 

thMon, Aug 14  2017, 6:44 am

Pozvao sam je. 

thMon, Aug 14  2017, 9:10 am
Morning dušo moja. ONA: Morning. Poslao sam joj smajlije koji plešu i raduju se. 
ONA: Imaš sastanak pa ne spavaš? Na web conferencesam. A probudili me tel. Neko 
je zvao. ONA: Spavalice :)  JA: Ljubim te, tu sam i pošaljem srca i poljubce. Poz - 
vala me je. Poslao sam joj novu pesmu Cakano. Sve moje pesme imale su veze sa 
njom, emocijama, našim razgovorima ili ono što smo pisali. Uvek je prepoznala  te 
reči i odakle su. Moja muzo cakana :)  ONA: Lepooooo.  Pošaljem kiss, ples, radost. 
ONA: Čekaj! JA: Oki. ONA: Može, on te sluša :))) Stavila je psu slušalicu na uho da 
me čuje. 
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thMon, Aug 14  2017, 3:41 pm

Poslala mi je sliku kako pas i mačak leže na tepihu u dnevnoj sobi. Zvao sam je, 
zvao sam je, ne jevlja se. Učiteljice pazite na času :) budite prisutni..Naravno 
odgovorila je. JA: Ljubim. ONA: U šetnji smo. I ja bio u parku i išao live, što mi je 
bilo dobro.. ONA: Nemam net. Znam odgovorio sam. Završio sam. Ušla sam na 
kratko i kočilo je. JA: Šta dušo? Video. Kod mene radi, pregledao sam. ONA: Kući 
sam. Stigli.. JA: Jeeee, zovi kad možeš. Pogodio sam, ugovorio posao. Superrr, 
odgovorila je. Pozvali smo jedan drugog. JA: Zvala si me dušo? Ne znam, nisam. 
JA: Oki, kiss. ONA: Kada završiš zovi. JA: Naravno dušo. Pozvao sam je. ONA: Da 
zovem?  Naravno dušo moja i poslao sam joj slike mojih ljubimaca. 

thTue, Aug 15  2017, 10:33 am

JA: Ljubim dušo moja. ONA: Kiss. JA: Tu sam dušo. ONA: Mi smo na kafi kod 
drugarice. Oki, pozz za sve rekao sam :)  Daa odgovorila je. 

thTue, Aug 15  2017, 1:45 pm

Kako li je po ovoj vrućini onima koji se vole i koji spavaju zajedno? Niko se toliko 
ne muči kao oni koji se vole. Duško Radović. Poslao sam post. 
ONA: Muka baš! JA: Još si na meni. ONA: Mučim te :) JA: Hihi, mučimo se. ONA: 
Mnogo :) JA: Ček malo da ode frend. Poslao sam joj slike od moje mačke kako 
spava u krevetu. I video spot od Tonija Cetinskog Ti si znala. ONA: Baš lepa pesma.  
Jeste rekao sam i jedna mlada frendica hoće tu pesmu i da on peva na njenonm 
venćanju. A on, hoće? Pitala je. Kaže da je stupila sa menadzerkom u kontakt i da je 
to njena želja a ona u vortexu i sve što radi joj uspeva, tako da ne sumnJA: ONA: A 
njega ko pita!! :) Hihih i ja sam se nasmejao. To treba da je njegova želja. Ona svoju 
želju neka peva :) Misleći na tu curu. JA: Ona želi da na svom venčanju joj Toni 
Cetinski peva tu pesmu. ONA: Toni, ne njen dragi!! To već ima smisla, vidim nešto 
ne štima! Nasmejao sam se, i najzad uvideo da je ukapirala. Recitovao sam je JA: 
Evo postavljam je. Ti si znala je naslov pesme. ONA: Zovem!? Ček, par sekundi 
odgovorio sam. Poslala mi je prelepu fotografiju zalaska sunca. Pozvao sam je i 
napisao. Kiss. Odgovorila je sa Kiss.

Poslao sam fotografiju kafića gde sedim sa drugarom. ONA: Uživajte! JA: Hvala 
dušo, kiss. Iam free, coll me. Ne javlja se. Idem kući napisao sam. OK odgovorila je. 
JA: Tu sam, zovi ako možeš.

thWed, Aug 16  2017, 5:13 am

Pozvao sam je. 

thWed, Aug 16  2017, 9:07 am

Jutrić dušo moja i pošaljem kiss. ONA: Kiss. JA: Ispali smo sa mreže jutros. ONA: 
Da. Nisam hteo zvati i da te ne probudim. Slušao sam te često. Budio sam se, 
javljao. Pale su mi slušalice odgovorila je. JA: Da. ONA: Pospana.. JA: Al sam 
slušao kako dišeš. ONA: Krčim :)))) Hahahhaaa, nasmejala si me. Divno je bilo 
noćas! ONA: Šta, spavanje? JA: Da, kuliranje, stapanje tebe u mene. Bio sam još 
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pričao i nisam odmah ukapirao da si zaspala. Bezobrazna sam. Nisi dušo draga. 
Da bih ti držao srce, ne trebaju mi ruke. ONA: Uhhh. JA: Uh, pošle su mi suze noćas 
dok smo pričali i rekao sam ti to, no već si utonula u san. Ooo, šta sam propustila.. 
JA: Nema veze, bit će prilika. ONA: To nema reprizu :) I ne treba, ljubim oči plave. 
JA: Ljubim ja tvoje braon. Poslah neke smajlije koji se ljube. Kako je ovo slatko 
napisao sam. Hihi. ONA: Ohoo, izlazim, odoh da se spremam. JA: Oki dušo. ONA: 
Ljubim ruku. Svaki prst, odgovorio sam. ONA: Ohooo, može :) Naravno odgovorio 
sam, lepo. ONA: Valjda :))) JA: Naravno, divno. 
ONA: Pročitaj post moj. Odmah, tako je dušo, uh. ONA: Baš si to lepo rekao, vredi 
da ostane zapisano.. JA: Vredi :), toliko drugih još čula imamo :) Energija je čudo i 
sada ti je šaljem. Energiju srca mog. ONA: Primam. JA: Univerzum je čudo, zovi da 
ti čujem glas. Pozvala me je. Poslao sam joj napravljen post: 

Šta je ljubav?
Oni koji je ne vole..zovu je odgovornost.Oni koji se igraju sa njom..
zovu je igra.Oni koji je nemaju..zovu je san. A oni koji je razumeju..ne mogu to 
izraziti rečima.Kada se oseća samo srcem. 

thWed, Aug 16  2017, 1:38 pm

Poslao sam joj svoju novu pesmu: Da ti dotaknem srce. 

thWed, Aug 16  2017, 3:38 pm

JA: Cakana. ONA: Da, zovem za par minuta. Naravno odgovorio sam. Pozvala me 
je. JA: Bingo Cakana :) ONA: Daaaa :)  Da zovem?. Pozvala me je. Ste u šetnji pitao 
sam. Sada ćemo. Ljubi ga za mene. Daaa odgovorila je. JA: A ja ću tebe. Kiss
Pozvala me je. 

thWed, Aug 16  2017, 11:27 pm

Poslao sam smajlije koji ljube jedan drugog i nekoliko govornih poruka. 

thWed, Aug 17  2017, 6:18 am

Pozvao sam je. 

thThu, Aug 17  2017, 11:14 am

Jutrić draga dušo. Ljubav je došla. Krv je prestala teći u mojim venama. Ljubav me 
je ispunila i izdigla iznad mene. Ljubav je ušla u svaki organ moga tela. Samo je 
ime  ostalo od mog starog bića, sve drugo je ljubav. Rumi. 
ONA: Jutro. JA: Zovem? Da. Poslala mi je sliku pera na podu i sliku dobrih muških 
cipela. Koje su se i meni dopale. Pozvao sam je nekoliko puta. 
ONA: Pozvala me je i napisala: želim te :)  Uh dušo moja i ja tebe jako. Pešice ću da 
krenem dodao sam. Pozvala me je i poslala mi je svoju sliku sa reke. JA: Jesi li 
ispala ili je baterija. Jer se ne javlja. Napisao sam pesmu  koja ima veze sa perom 
koje je nasla na podu. Doletelo do mene. Poslala mi je sliku, svoj selfi i psa u poza -
dini koji je bio u vodi. JA: Ljubim i pesmu sam snimio. ONA: Vidim, lepooooooo, 
poslušala sam. :) JA: Će mrem, hahaha! Što da mreš? Pitala je. Uh, za te odgovorio 
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sam. ONA: Kiss, kiss, ček par minuta napisao sam pa ću da zovem i pozvao sam je. 
Jesmo li na vezi ili je prekinuto pitao sam. Ona je mene pozvala, propustio sam 
poziv. 

thFri, Aug 18  2017, 2:28 am

Pozvao sam je nekoliko puta i ne javlja se. 

thFri, Aug 18  2017, 6:45 am

ONA: Ispraznio se tel. Odoh u školu.:) JA: Kako si, zabrinula si me noćas?! 
Pozvala me je. JA: Kiss for you. ONA: Spavaš? Ne dušo odgovorio sam. Da zovem? 
Pitala je. Zovi! Ček odgovorila je. Poslao sam joj novu moju pesmu. Ljubav našu 
neću kriti. Poslala mi je slike iz parka gde je sa psom u šetnji. Pozvala me je. Jesi li 
krenula pitao sam. Stigla sam, počela čas sa novim :) Čekao  me ceo razred na ulici 
:) Hihi nasmejao sam se, sory bio sam zaspao. Stiglo me je. Tu sam sada. Radim 
odgovorila je. Pozvala me je posle toga. Poslao sam joj sliku sa tekstom. Naravno 
ljubavna je poruka dvoje zaljubljenih. Divno napisala je. Pozvao sam je. Ona je 
mene. Želim te, napisao sam. Mmmmm odgovorila je. JA: Idem vani na vazduh, 
mogu li zvati. Sada? Pitala je. JA: Ja tebi sam rekao da možeš kada god želiš i da 
sam uvek za te dostupan a ja vidiš kulturan pa pitam.Da, sada? Ajd, odgovorila je i 
pozvala me je. 

CAKANO

thSat, Aug 19  2017, 1:58 am

Broj mobilnog koji sam pozvao je nedostupan. ONA: Je mene pozvala. Lezi tu po -
red mene, stavi  mi glavu na grudi, zagrli me i stegni jako. Prebaci svoju nogu preko 
mojih nogu i stomaka. Slušaj srce kako mi kuca. Slušaj kako dišem. Udji u mene, 
stopi se sa mnom. Poljubi me nežno, znaš da imam nemirne ruke i klizim njima po 
tvom telu rekao sam. Osećam tvoju ribicu na mojoj butini, kako je mokra, vlažna i 
vrela. Kako me želi. Uzmi me Miroslave, uđi u mene, liži mi ribicu. Da draga odgo -
vorio sam. Čujem te kako dišeš i želiš me. Po disanju sam uvek znao kako i koliko 
me ona želi. Ljubim te nežno, krajičak tvojih lepih usana, tvoj nos, jedno pa drugo 
oko, klizim ka uvetu, klizim jezikom po njemu i spuštam se dole po vratu. Udišem 
tvoju kožu, osećam kako drhtiš i teško dišeš. Rukama klizim po tvojim ramenima, 
spustam se sve do prstiju i vraćam se natrag, gore sam iznad tebe i jezikom klizim ka 
bradavicama i grudima. Igram se jezikom i pravim male krugove po bradavici, 
usisavam je, tvrda je i osetim kako si uzbuđena. Prelazim na drugu dojku, Kako se 
pališ na bradavice, i dodire moje. Spuštam se dole ka stomaku, klizim jezikom do 
pupka. Što volim tvoj stomačić i pupak, tu je ta tvoja energija. Spuštam se niže i 
ovlaš jezikom prodjem preko ribice, tek da me osetiš i nastavljam unutrašnjom 
stranom butine da klizim, klizim ka kolenu pa sve do stopala. Usisavam ti palac, 
držeći ga u ustima. Diraš me po licu i gledaš izazovno. Vraćam se polako natrag 
klizeći rukama i jezikom, voliš moje ruke, koje su nemirne, dolazim do ribice i opet 
je samo ovlaš dodirnem jezikom i nastavljam ka drugoj nozi. Sve do prstiju. Stavljaš 
mi jednu nogu, stopalo na moje grudi dok sam na kolenima. A drugom me diras po 
licu, voliš da ti sisam palac. Vraćam se polako natrag i uranjam sa svojim licem u 
tvoju ribicu. Znaš da imaš lepu ribicu govorio sam. A ti mi kažeš. Liži me Miroslave 
liži me. Klizim od dole ka gore, pa ka dole, i tako gore dole, u jednom trenutku 
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uradim brrrrrrr. I usisam tvoj klitoris, i zadržim sve tako u moja usta. Usisam ti celu 
tvoju ribu i drzim tako. Znam da ludiš. Igram se prstima i jezikom. Palac mi je u 
ribici dok ti je lizem jezikom a moj kaziprst kojeg sam navlazio osetiš na svojoj guzi 
i kako polako ulazim u tebe. Diraš me po glavi, rukama, navlaćiš na sebe, dovodim 
te tako do vrhunca igrajući se prstima i jezikom. Uđi u mene rekla si, daj mi ga. Uđi 
u mene. Želim te. Približavam se i osetiš moj glavić. Voliš kada je na vrhu samo, 
samo malo, ja želim dublje a ti ne daš, odugovlaćiš, da ovo slatko traje dugo. 
Nestpljiv sam. Želim te ja i ulazim sve dublje i dublje. Podigneš mi noge na ramena i 
krećem da ulazim brzo i jako i sve dublje. Ljubeći te i teško dišući želim da uživaš u 
svakom trenu. Širiš noge sada jako i uh, kako to možeš ti tako dobro i sada smo 
spojeni , sada sam spojen sa tvojim izvorom sada smo jedno oboje. Kako volim ovu 
pozu a i ti. Svrši u mene mi govoriš, želim tvoju spermu, hajde Miroslave. Hajdemo 
zajedno da svršimo.. sve teže dišemo i evo oboje ćemo, hajdemo zajedno. Uhhhhhh, 
hajde, sad, sad. Gotovi smo. Spuštam se na nju da se odmorim i jos teško dišemo i 
spojeni smo. Ljubim joj krajičak usana, ljubimo se strasno i gledamo u oči. Volim taj 
njen cakan osmeh. Okrenem se na leđa a ti mi sada legneš onako malo sa strane 
malo na mene i da se zalepimo od znoja, sperme. Ljubiš me , spustaš se dole i sta -
vljaš ga u usta i cediš sve iz njega. Sada kliziš ti ka meni svojim jezikom i usnama i 
sve si bliža mojim usnama i ljubiš me, razmenjujemo naše sokove, mirise, ukuse. 
Moje i tvoje, pomešano sa ukusom sperme. Sve je naše, i moje i tvoje. Lice mi se 
celo lepi od tvojih sokova.  Opustamo se, ne dišemo više tako jako. Ležiš pored 
mene i na meni. Volim tvoje grudi na mojima. Dve bradavice na moje dve. Dok ovo 
radimo oboje onanišemo. To jest to radimo ručno. Ja masturbiram u svom krevetu 
ona u svom. Oboje svršavamo zajedno i to je toliko strasno i pravo i tako smo pove -
zani da u tim trenutcima je ona na sedmom nebu a ja se sav tresem i ću bre da um - 
rem koliko je to wow.. Ovo mogu samo povezane srodne duše. Malo se odmorimo i 
onda ona kreće mene da napada. Svršavao sam jedom do dva puta a ona mnogo više 
puta u toku vođenja ljubavi.  Kasnije smo prešli to da radimo i danju kada smo kod 
kuće. I kada smo bili uživo zajedno nije bilo ovako strasno jet tada ne pričamo toliko 
mnogo kao sada. Ovoje strastnije, povezanije i naravno da sve to što smo radili jedan 
drugom ovako je bilo i uzivo. Ovo je znalo da traje po dva tri sata i onda se names -
timo za spavanje. Ostajemo na vezi sa po jednom slušalicom u uvetu slušamo jedan 
drugog kako dišemo i tonemo u san. Uvek sam znao kako diše, kako zahrče i minut 
dva i utonula je u san. Ako sam pisao, ja ostanem budan sa slušalicom u uhu a ona 
spava. Znala je da se budi noću, čujem je. Tu sam progovorim da bi me čula. Spavaj. 
Ako je još sanjiva javi se i nastavi spavati.  Kada i ja ležem i zajedno tako i tonemo 
u san. Nekada kada je ona budna, probudi se. Ona mene sluša kako spavam. 

thSat, Aug 19  2017, 8:48 am

ONA: Je mene pozvala. 

thSat, Aug 19  2017, 12:08 pm

Poslao sam smajlije, ljubim, poljubce. ONA: Hello. Hello my darling odgovorio 
sam. Bio budan dugo, slušao kako spavaš. Znam kada si ustala. ONA: U gradu sam, 
završavam nešto. JA: Oki, nedostaješ :) ONA: Idem da radim, ništa ne stižem. JA: 
Stići ćeš, bit ću ti vetar. Šaljem ti ljubav i sve ćeš stići. ONA: Kiss. Kiss dušo moja 
odgovorio sam. 
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thSat, Aug 19  2017, 4:13 pm

Napisao sam pesmu i poslao joj. Šaljem ti ljubav je naslov.  ONA: Hvala dušo.Mo- 
lim dušo draga, ljubim te srcem velikim. ONA: Nisam poslušala. Znam dodao sam. 

IZLAZIM

thSat, Aug 19  2017, 6:20 pm

Pošaljem joj smajli kako je grlim i napišem. Znam da si u gužvi al se ja mogu javiti. 
Subota je veče. Uglavnom je znala vikendom da izlazi. Ili kaze, napiše izlazim i bez 
ikakvog objašnjenja, gde je bila sa kim i kada se vratila.  Izlazi tako i na vezi smo, 
rekla mi je da ide vani da se vidi sa nekim i na piće. Šminka se, sredjuje i pričamo 
telefonom ili preko mesengera. Izlazi iz zgrade, hoda negde ka mestu sastanka i 
bude sa mnom sve dok nije rekla stigla sam. Ja sam se nalazio kod nas u parku kada 
je tekao taj a i mnogi razgovori.  Naravno više za nikoga nije dostupna. Telefon je ili 
ugašen ili na mute. Nije dugo ostala taj put i ipak mi se javila. Došla je možda oko 
23h. Na moja pitanja u vezi tog izlaska je ipak odgovorila da je to mladja osoba koja 
nije iz tog grada i koja je došla da se vidi sa njom. Mislila je da će pričati o poslu ali 
da je tu osobu ipak interesovala ona i sex. I da pošto sastanak nije išao u poslovnom 
smeru, vratila se kući. 

thSat, Aug 19  2017, 9:12 pm

Navikao sam i da kada si u žurbi i u hodu da mi se ipak javiš i da ti čujem glas. Ne 
javlja se. Zvao sam te!. ONA: Evo momenat. Propustio sam sada njen poziv. Pa sam 
ja zvao natrag. Želim te, nadam se da je sve ok, pitao sam. OK je, laku noć. JA: 
Budit ću te kada dođem kući. Lepa pesma napisala je. Hvala dušo, ti si moja ljubav, 
moja muza, moje srce. ONA: Laku noć. JA: Nadam se da ga niko neće ukrasti. 
Ljubim, volim te. 

thSun, Aug 20  2017, 8:59 am

Pozvao sam je. Propustio sam poziv od nje. Poslao sam joj post, sliku sa tekstom. 
Volim te jer ne mogu zamisliti dan bez tebe. ONA: Mmmm. Hmmm, skuvao sam 
kafu. Volim te, jer ne mogu zamisliti dan bez tebe :) ONA: Duša :) Hvala dušo moja, 
želim te jako, jakoooo dodao sam. Znam.. odgovorila je. JA: POLETI ME. Hahaha 
nasmejala se. ONA: Sve vidiš :) Pa tucam, ovaj tu sam. I ti si lajkovala moje objave. 
A na šta bi to ličilo da ne vidim :). ONA: Kiss. JA: Kiss dušo, ako možeš pričaj 
samnom. Radim, čekaj! JA: Kaže radim, hihi. Pozvala me je. Poslao sam zagrljaj i 
napisao ručak. ONA: Ja se spremam da idem. Jedva. Oki odgovorio sam. ONA: 
Drema mi se :) JA: Opet. Hahahahaaha. Pa spavala si, dodao sam. Aha, rekla je, 
zarazno je. JA: Pa vreme je takvo. Pričaj sa mnom kada možeš. Važi, kada krenem, 
zovem. Poslao sam joj dve gif animacije kako se dvoje ljube. ONA: Mmm, ja hmm.  
Pozvala me je. Poslao sam joj novu pesmu pod nazivom. Hiljadu puta. A ona me je 
pozvala.

thSun, Aug 20  2017, 4:44 pm

Poslao sam joj pesmu Brayan Adams and Barbara Streisand “ Finally Found 
Someone.  ONA: Stigao je sin. JA: Tako brzo, baš sam ti poslao ovaj video, only for  
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you. ONA: Čekaj. Poslao sam joj slike mene i Arona i sa jezera i jezero. Daaa, legla 
sam. 

stMon, Aug 21  2017, 8:33 am

Pozvao sam je. Morning. ONA: Naspavao  se? Komirao se. Aron me probudio, evo 
ga još kuka, hteo bi napolje. Čula sam ga. Kada,jutros pitao sam. ONA: Oko pola 
osam. JA: Sory, nemam pojma ništa, zaspao sam. Slušalice spale. Spavao si, čula 
sam te. JA: Lepo dušo, otvori taj link, što sam ti poslao, ako možeš, ne znam da li 
možeš pošto niste prijatelji. Zaspala si sinoć kada sam za našao i komentarisao. Wow 
paraglajding i koje nebo. Videla sam link. :)  Poslao sam joj video o razgibavanju i 
vežbanju. Odvojite svakog jutra 15 minuta za vežbe koje izvanredno deluju na zdra -
vlje, jer ubrzavaju cirkulaciju i podmazuju i razgibavaju zglobove, mišiće.. Radio 
sam. ONA: Bravo. JA: Hej moja malena, dodirni mi kolena. I pošaljem smajli koji 
pleše. Ich ben here, tucam, ovaj tu sam. ONA: Uhh, svašta radiš? Jes, perem, peg -
lam, pušim. ONA: PPP. Hahhhhhhhh nasmejao sam se. Zovi, da te čujem, uh. ONA: 
Zovi i onda sam je pozvao. Često smo i zbog pauze ili prekida veze jedan drugog 
pozivali. Ljubim dušu tvoju, uzvratit ću lajkove. :) Propustio sam poziv pa sam zvao 
nazad. JA: Nadam se da ti je on samo drugar i da možeš i drugi put sa njim na piće. 
Ako bude sve ok, večeras sam kod tebe. Javim ti, ljubim. ONA: Da, samo mi je 
drugar.:) Javim ti, imam auto od drugara. OK. 

stMon, Aug 21  2017, 6:30 pm

Krenuo sam! ONA: Srećan put. JA: Hvala. Pošto sam gledao jedan video kako je 
momak iznenadio svoju curu putujući do nje i sve je snimljeno kako bi je iznenadio. 
Ja sam imao tu želju. Bio sam pogodio posao, odradio to i trebala je biti uplata taj 
dan. Molimo sam osobu da mi pošalje novac post netom. Bilo je sve na juriš i visilo 
je u vazduhu hoće li od toga nešto biti. Zbog gužve u pošti je to odložio. Molio sam 
ga i onda je poslao mamu da ona se vrati i pošalje novac. Drugar kasni sa autom i ne 
može ranije. Stiže poruka na sms. Odlazim do Pošte da podignem novac, sav srećan 
jer ću krenuti. Snimam telefonom šta se dešava. Podižem novac, drugar javlja da je 
auto tu, na brzaka krećem, njega ostavljam kući, stajem na benzinsku pumpu da 
sipam gorivo i javljam da krećem. Naravno snimao sam detalje. Sav srećan jer idem 
da vidim svoju ljubav. Nekoliko dana pre toga sam preko google street view pogle -
dao grad, put, okolinu, znao gde živi, gde se kreće. Gde se nalazi park, svaki detalj. 
Gde ću se parkirati i sl. Kada sam stigao, kao da sam tamo već ranije dolazio i bio. 

stMon, Aug 21  2017, 9:28 pm

Javljam da sam ušao u grad. Evo ja završavam javlja mi. JA: Idem da prošetam  i 
biću na kraj parka. ONA: Zovem za par minuta. JA: Prošetao sam parkom i planirao 
da nađem nekog ko bi bio slobodan da snimi naš susret, naravno da ona to ne zna. 
Sve su klupe bile zauzete. Letnje je vreme bilo, toplo. Najzad se jedna klupa 
oslobodila no nisam nikoga našao za snimanje. Seo sam na klupu, malo stojao i 
čekao je. Sve sam isplanirao do detalja. Da kada bude prilazila, a pošto smo stalno 
na vezi i slušalicama. Da ću biti okrenut leđima i da kada priđe od pozadi, da me 
zagrli jako i da oseti moju energiju a ja njenu, da me drži za ruke. I da tako čutimo 
malo. Krajičkom oka sam video odakle iz mraka dolazi i okrenem se. Stojim i 
naravno pričamo. Dolazi od pozadi i bude kako smo se dogovorili. Čutali smo malo i 
okrećem se da se ugledamo. Padne prvi stidljiv poljubac. Stojali smo malo tu, ne 
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dugo i dogovorimo se da idemo do nje po psa i u šetnju sa njim pored reke. Na stazi 
u mraku smo se prvi puta poljubili pravo i strasno. Ja sam bio kao zaljubljeni klinac. 
Vratili se do zgrade da ostavi psa pa ćemo se prošetati i da mi pokaže grad. Tako je i 
bilo. Pošto je već bila i skoro ponoć, pitala me je oko prenoćišta i šta sam planirao. 
Kasno je za sve sada ali sam znao da ima vikendicu. Naravno setila se i pitala bi li 
bilo ok. Naravno rekao sam. Idemo da uzme ključ pa ćemo otići van grada do nje i 
tamo prespavati. Znao sam da će tako biti jer sam imao tu viziju oko dešavanJA: 
Tamo smo otišli, parkirao sam auto. Poneo sam stvari svoje sa sobom i ušli unutra. 
Spremio  sam prskalice, sveće, mirisne štapiće. Upalio računar i pustio muziku za 
ples. Atmosvera je bila wow. Stajali smo jedan na spram drugog, ljubili se i krenuli 
plesati, svlačiti se i nastavili smo na krevetu da vodimo ljubav. Trajalo je dugo do u 
noć, tek malo smo dremali. Morala je zbog obaveza da se vrati pa smo se spremili i 
vratili u grad. Ne mogu naći parking, stajem, ona izlazi i čujemo se kaže. Odlazi bez 
nekog pozdrava u žurbi, kao da je neko ne vidi i ono kao da nećemo više nikada se 
ni videti. 

ndTue, Aug 22  2017, 1:31 pm

Nisam otišao kući, rešio sam da ostanem još. Napišem joj poruku. Jedva sam našao 
parking, naokretao sam se. Seo sam u kafić. Kiss. Naravno da smo se čuli i da sam 
joj rekao da hoću da ostanem. Imala je još obaveza ali je pristala i da ne može pre 
osam uveče stići. ONA: Spava mi se :) JA: Baš mislim na tebe. ONA: I malo sam 
umorna, ne znam od čega..JA: I tvoj miris je na meni. ONA: Mmmm. JA: Utiče ovo 
vreme na umor nasmejao sam se znajući od čega je umorna i spava joj se. ONA: Da, 
od vremena je!!! Hahaha nasmejao sam se i JA: Snimao video, podižem ga. Slikam. 
Setih se mogli smo se slikati. Kanije ćemo. Nismo odgovorila je. JA: Mogla je biti 
dobra kada smo stajali vani u bašti. Slikat ćemo se još. Želim da se to oseti preko 
fotografije. Pošaljem joj slike iz centra, pored reke, iz kafića gde sam sedeo. Ljubim 
te usne slatke napišem joj. ONA: Uživaš. Devojko gde se kupaš? Hahaha. Videla je 
sliku restorana pa pita. Gde dušo? Ne brini.
 samnom si. Pa tamo gde se kupaš, taj kafić. Daa odgovorila je. Pošaljem joj od 
Parnog Valjka pesmu, sve još miriše na nju. Jer sam i mirisao na nju. Šake mi mirišu 
na tebe, prsti napisao sam joj. ONA: Mmmmm.. Ode mi baterija. ONA: Uhhh JA: Ja 
se punim, mislim na telefon. A ja duhovno, energijom, Uh. ONA: :) :) :) Pozvala me 
je. 
    Motao sam se po gradu, prošetao obalom, centrom i raspitivao se, tražio preko 
neta neku sexshop prodavnicu. Pitao sam u kaficu nekog i rekli su mi gde se nalazi 
jedna u gradu. Uspeo sam je pronaći i bio unutra. Gledao šta ima i hteo sam da ku -
pim neki lubrikant jer je prošla noć bila ubistvena, suva, bolna i baš preterana. Kupio 
sam ga sa mirisom šumskog voća. Vratio sam se i sedeo i dremao malo u kolima, 
čekajući da mi se javi da dolazi. 

ndTue, Aug 22  2017, 8:30 pm

Pozvala me je, javlja da dolazi i bila je za min tu. Krenuli smo ponovo kolima tamo. 
Mrak je, parkiram se na isto  mesto i ulazimo unutra. Ponovo ista atmosvera i kažem 
joj da sam kupio lubrikant. Pošto je znala i sama, ponela je nešto toga što je sama 
imala kod kuće. Navodno ima to od ranije. Krećemo sa vođenjem ljubavi. Prvo sa 
erotskom masažom i uljem od lavande. Ja sam nju masirao a onda je ona mene. Sve 
je bilo glatko, masno, podmazano i strastveno. Ova noć je bila bolja i baš smo oboje  



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

51

uživali. Pokazao sam šta volim i umem. Bilo je lizanja, pušenja, sisanja. Uživali smo 
jedan u drugome. Počev od stojećeg položaja, do sedenja u stolici gde je ona mene 
zadovljavala i plesala u krilu. Kako okrenuta leđima tako i prama meni. U krevetu 
smo se naokretali u sve poze. Mada me je ud boleo još od predhodnog dana, ipak je 
kada se podmaže još uvek moglo. Što je to bio dobar sex i vođenje ljubavi jer sam ja 
došao kod nje, ne radi sexa nego jer je volim, ljubim, želim odavno. Ustajemo uju -
tru, spremamo se i moramo natrag u grad a ja ću se vratiti kući. Slikamo se ispred, 
sunčan je dan. Ljubimo se. Mislim da nije to očekivala tada no nije imala kud. 
Vraćamo se u grad. Parkiram se, malo smo sedeli. Možda poljubac mali. Izlazimo 
idemo do prodavnice nešto da kupimo i ja da ponesem za put. Ulazimo, nešto kupu -
jemo i na kasi mi govori da kada budemo izašli da nema na ulici poljubaca i praš -
tanja. Tako je i bilo. Odlazimo, ona kući a ja ka kolima. Sedam u auto i šaljem joj 
fotografije koje sam napravio tog jutra. 

rdWed, Aug 23  2017, 9:31 am

Haha, dobre su:) nasmejala se. Krećem polako. ONA: Srećan put :) JA: Hvala dušo, 
javim se kad stignem. ONA: Yes. JA: Mirišem. ONA: Ako i treba. JA: I treba, lepo. 
Krenuo sam i ceo vreme nisam bio srećan. Kao da se ništa nije dogodilo, kao da 
nisam ni bio. Tako neki bzv osećaj. Verovatno zbog toga što se samnom na taj naćin 
rastala. Očekivao sam drugačije, kao kod zaljubljenih parova, koji se ne mogu ras -
tati. Koji se tako vole i ne žele odvojiti. Čak nisam ni primetio da se guma probušila. 
Na auto putu sam je menjao i put nastavio tako. Naravno auto nije moj pa sam mo -
rao nabaviti drugu kada sam stigao i kod vulkanizera je zameniti.

rdWed, Aug 23  2017, 2:10 pm

Stigaooooo javljam, srkla guma i stao sam malo al opet rekord. Dobro je. Misleći na 
to kako sam ipak brzo i dobro stigao. ONA: Bravo. JA: Jeee. Stalno si mi u mislima, 
neverovatno. ONA: Uh. JA: Neću da se kupam, hahahha. ONA: Nemoj. JA: Ljubim, 
emocije, emocije. Stigao sam pravo do ofisa i tu ostao do večeri. ONA: Kiss. JA: 
Evo ja i koleginica na kafi. ONA: Skitaš? Kafić kod kancelarije. Super, odgovorila 
je. Kiss. JA: Treba mi onaj pravi čovek, da mi duše bude odjek, da mi da ljubavi na 
pretek, da svakom otrovu bude lek, da bude mek i kad je dalek, da samo za mene 
traje zauvek. Pošaljem zagrljaj. ONA: Cao. JA: Ćao, zovi kad možeš. ONA: Ok. 
JA: Živite život sa osećajem poljubca drage osobe na svojim usnama. ONA:Proči -
tala.JA: Jesss pišem upravo pesmu. ONA: Naziv? JOŠ MIRIŠEM NA NJU. ONA: 
Opaaa, očigledno :) JA: Opa, nečem se kupam, hahaha. Nasmejala se i ONA: Otišla 
sam u šetnju. Znaš da sam tu ako želiš. Pozvala me je. Poslao sam joj ponovo naše 
slike, misleći da nema možda sve i da je podsetim na nas. Jednu zajedničku sam 
postavio na desktop telefona i nju sam poslao da je vidi. Nasmejala se. JA: Nisi sa -
mo ti sada. ONA: Nisam JA: Samo da znaš kako me je ljubio, govoreći umesto nje 
to. Evo me, vratili se. ONA: Mi smo u kuhinji, sin pravi palačinke. JA: E, lepo, sa 
kremom ili pekmezom.? ONA: Ljubi Arona za mene! Krem i keks. JA: Ljubim, te 
radosti i lizanja, pod kožu bi mi ušao. Hihihi. ONA: Poznato :) JA: Jesi li me zvala 
sada? Da. 

thThu, Aug 24  2017, 12:42 am.

Pozvala me je i naravno priči nikada kraja i ostajali smo na vezit po celu noć. Slušali 
kako dišemo. Napisao sam bio pravilo kako se oblačiti i presvlačiti a da se ne preki-
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ne veza. To jest, deo po deo, jedno uho, drugo. Telefon ide u đepove, gaćice i sl. 

thThu, Aug 24  2017, 9:13 am 

Jutrić dušo moja i divan ti dan želim. Sory bio sam ugasio sinoć. ONA: Jutrić, ako 
si. Da bih mogao da zaspim. Pošto je spavala sa upaljenim televizorom, koji je po 
celu noć radio. Naravno Farma, zadruga. Možda nije bio jak ton no microfon od 
slušalica je veoma osetljiv i veoma se jako znalo čuti. Više sam nekada čuo to nego 
nju. Zbog ljubavi svoje prema njoj sam prelazio preko toga. Iako ja to ne volim, ne 
gledam TV. A tu sam to slušao. ONA: Spavala sam. JA: Smrzao sam se pod jorgan, 
ostao otvoren prozor. Sanjao sam neku katastrofu, nešto kao cunami koji se sprema 
da nas zbriše. ONA: Ijuuu. Pijem kafu, na webconference sam pa ću da radim, ali tu 
sam. ONA: Radi. Tu sam za tebe, to kažem. OK. JA: Ljubim, želim, no coment pitao 
sam, hihihi. ONA: Ljubim, uživam. U čemu pitao sam. U svemu :) odgovorila je. 
JA: Mislima :) hvala dušo moja, lepo.ONA: Ti si nešto drugačije u mom životu. JA: 
I ti u mom, da mi krenu suze samo da pomislim. ONA: Nooo. JA: Srce mi je veliko, 
šaljem ti energiju i ljubav. ONA:.Yes.  Kako je lepo kad znaš da tu negde postoji 
neko baš kao ti. Ko je pre živeo bezbroj padova, odolevao vetrovima koji su ga 
šam- arali, a ostao uspravan sa osemehom na licu. Kad znaš da postoji neko kao 
ti, večito dete, razdragano, pored mnogih iskušenja, izazova, na svim životnim 
poljima, ko je uspeo da zadrži stabilnost i snagu.. Postoji taj neko kao ja. Čije srce 
kuca kao moje, čije oči iste zvezde broje..Neko čiji je dodir davno poznat, i čija 
šutnja i reč odjekuju dušom. Postoji taj neko ko me čini još više srećnom i koga ja 
usrećujem svojim postojanjem i onim što jesam.. Divno je kad se spoje dve duše 
koje znaju da život kroje.. Kome je ljubav jedini put i prave gnezdo za svoje ptiće 
jer sutra oni će pravi ljudi postati, jer su ljubavlju hranjeni...Jelena Novović Nije 
moj tekst al kao da sam ja pisao. 
ONA: Lepo. JA: Ona je bila inicijator, ne muza.. da pišem pesme i recitujem. Našla 
je svoju srodnu dušu. ONA: Extra. Drago je i meni i ja sam je pronašao, misleći na 
nju. ONA: Idem do grada. JA: Lep je dan i ja bih, hahah, mozak na pašu.. ONA: Da. 
Nego ova matematika, zamalo da se zeznem u proračunu pa sve ispočetka. Kiss, još 
mirišem na nju, dodao sam. ONA: Kiss. Da zovem? Jes odgovorio sam .Pozvala me 
je, ja sam nju, ona mene i td. Pošaljem joj pesme koje sam napisao i obradio. Još 
mirišem na nju i Ti si nešto drugačije u životu mom. 

thThu, Aug 24  2017, 7:19 pm

Krećemo u šetnju napisala je. I ja ću po parku i napolju kao i u pesmi ako si je 
slušala. Šetam sa tobom i ljubimcem svojim. Znaš gde stope gazim, kako hodam, 
gde ću stati, okrenut se i kojim ću se putem vratiti svojim. ONA: Sada ću da odslu -
šam. Pozvala me je. JA: Imaš kis od mene za preslušane obe pesme, muzo moja. 
Želim te. ONA: Mmmm. Zovi kada možeš, dostupan sam napisao sam. Čekaj radim 
nešto. Kada je završila me je pozvala. Poslao sam joj zajedničku sliku koju sam 
stavio na desktop laptopa. 

Često sam izlazio iz kancelarije da ne bi koleginica ili neko slušao razgovor. Stojao 
ispred ili negde u gradu sedeo na nekoj klupi. Prošetam se i do parka pa sedim tamo 
na klupi. Razgovori su bili uglavnom dugi i naravno kada je ona bila slobodna i 
mogla je. A ja sam sve ostavljao od posla i ostalih aktivnosti.  Često smo pričali o 
poverenjima, opraštanjima, prevarama i sl. Govorio sam joj da nisam više isti kao 
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ranije i da to što ne želiš da tebi neko radi, da ti to ne radiš drugome, drugima. I da 
kada sam sa nekim sada u vezi da tu osobu ne bi prevario. U laži su kratke noge i sve 
se ubrzo može saznati. Nije verovala u vernost. Sada znam jer je ona takva. Uvek će 
se namestiti kaže neka situacija, nekotrolisana gde se ne može izdržati i kad tad će 
doći do prevare.  Sve sto govorimo u stvari govori o nama samima. Koliko god da 
sam bio uporan i črvsto govorio o takvim stavovima ona u to nije verovala.  Ne 
veruje u muško ženska prijateljstva.  Miroslave uvek su tu i kad tad se to pokaže, 
druže se jer te žele i žele sex sa osobom. Govorim ti iz iskustva rekla je. Ja verujem 
u muško ženska prijateljstva i nema vernijeg od njih i ne gledaju svi kako će koga 
povaliti. Takvih tema za razgovor smo imali često. Ja kada budem sa nekim u vezi a 
to važi i za tebe, ne udvaram se i na mreži sam poslovno. Svakoj parnterci pa i tebi 
ću dati lozinku i uvek možeš ući u moj nalog da vidiš da ništa ne krijem. Mnoge 
stvari su se ponavljale, ponavljale. Često sam se pravdao i previše joj dao slobode ne 
želeći da je povredim i kažem nešto loše. Iz  kurtoazije i da bih je tada možda 
izgubio. 

thFri, Aug 25  2017, 8:28 am

Morning ljubavi, sory ugasio sam noćas :), nema mic, ne čujem. Zaspala si.  Ako, 
odgovorila je. JA: Nemoj molim te da predje u naviku, hahaha. Pa da ispadne da ne 
želim više da te slušam kako dišeš. ONA: Neee. JA: Ljubim te. ONA: Čuvao me je 
moj čuvar, bio pored mene celu noć. JA: Tu sam i ja, e nešto mi mrda, budi se. 
ONA: Hahha, uh dušo moja meni jesi, dodao sam. Ti si nešto drugačije u mom 
životu. Ostavih te bez teksta? Ili se još nisi probudila?. Ne, imala sam tel, poziv. Još 
bih spavala. JA: Verujem. Vani je divan dan. Vidim odgovorila je. JA: Šteta ga je 
prespavati. ONA: Idem kaficu da kuvam. Treba biti budan celu noć, hahaha. Ja 
pijem kaficu. ONA: Ne uvek. JA: Ne uvek samo povremeno, hahahahaaha oboje 
smo se nasmejali . Ti si rekla, ne JA: Vojim te, idi kuvaj kaficu, ja bih je skuvao i 
poslužio te. ONA: Hvala dušo, ljubim te :) JA: Molim dušo i ja tebe onako baš 
slatko, cakano. ONA: Mmm, Odoh. JA: A tel, ostaje u sobi i ideš bez njega? Da 
napisala je. JA: Stvarno nemoguće, hahaha. ONA: Moguće. JA: Znači kuvaš kafu i 
natrag u krevet. ONA: Ne, idem da radim nešto. JA: Javi se kada možeš. ONA: Ok. 
JA: Znaš da ne moraš da pitaš, kiss. Kiss sam dobio. 

thFri, Aug 25  2017, 11:01 am

Pošaljem joj smajlije koji se ljube. ONA: Kiss 

thFri, Aug 25  2017, 1:13 pm

U gradu, na piću sam. JA: Lepo, no niko ti nadam se ne brani da mi pustiš smajli? I 
ja kada sam na piću, javim ti se, to jest napišem. Neću da smetam, čujemo se. ONA: 
:)  Only smile. 
Napisao sam pesmu i poslao joj. Imam li izbora. ONA: Wow. JA: Hvala dušo. 
Ljubim te, želim te. ONA: Ček malo, pa te zovem.

thFri, Aug 25  2017, 5:27 pm

Pozvala me je. (to znaači da smo pričali) ONA se ne javlja. ONA: Me je pozvala. Da 
te zovem malo da čuješ muziku? Može dušo moja. ONA: Još? (Negde je izašla pa 
mi je slala da čujem muziku, verovatno iz nekog restorana ili splava.).  Hvala ti 



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

54

srećo moja, ljubim, oki je, uživaj. ONA: Cao. JA: Njoj sam poslao snimak iz bašte 
kafica gde se igralo, plesao latino ples. Kasnije me je pozvala. 

thSat, Aug 26  2017, 1:52 am

Pozvala me je kada je došla kući. 

thSat, Aug 26  2017, 9:14 am

Jutrić i divan ti srce moje želim dan. ONA: Jutrić. JA: Sory, vraćali smo se noćas iz 
šetnje. ONA: Naspavao se :) Ugasio mi se net, pa se prekinulo. Nisam hteo da 
zovem natrag da te ne probudim. Onako, još se nisam probudio. Ste stigli na jezero? 
ONA: Za pola sata. JA: Znači putujete?. ONA: Da, idemo. JA: Još si kući hoćeš 
reči? Da, spremam se. JA: Došao mi je mačak u krevet i pošaljem joj sliku. ONA: 
Ako, usvojio te. Poslao sam joj novu pesmu. Želim te. I napisao. Želim te celim 
bićem svojim, pa sam je pozvao. Bili smo na vezi celo vreme dok je hodala i vodila 
je psa sa sobom. Kada je izlazila sa nekim ili nekom prijateljicom, znala je da mi 
kaže sa kim izlazi ili će izaci i izgovori njeno, njegovo ime. Neke sa već po imenima 
znao. Kada je izgleda bio muškarac ili blizak prijatelj, uvek je prečutala i samo izgo- 
vori, izlazim. Ovog puta je ugovorila da ide na neko jezero stotinja km od njenog 
mesta stanovanJA: Na vezi je samnom, sa psom ide jer vodi i njega. Ide od svojih da 
uzme auto i ne govori ni jedan detalj, gde kako i šta. Stigla sam je bilo zadnje kada 
je došla gde njeni stanuju. Uzeće auto i sa njim će putovati do tamo. 

thSat, Aug 26  2017, 1:39 pm

Poslao sam joj nekoliko svojih selfi fotografija.

thSat, Aug 26  2017, 4:18 pm

Poslao sam joj novu pesmu. Ja bih zbog tebe. 

thSat, Aug 26  2017, 8:57 pm

Poslao sam joj sliku sa jezera. 

thSat, Aug 27  2017, 2:23 am

Hvala ti na svemu. Zvao sam drugi put i prekinula si mi vezu. Gledaj ova videa i 
plači sada. Hvala ti na svemu. Znam i osećam zašto nisi bila tu celo vreme.. Isto je 
kada sam ja bio sa tobom pa se nisi nikom javljala jer nisi sama. Mislio sam da gajiš 
osećanja prema meni i da sam najzad našao srodnu dušu. Ne postoji prepreka da se 
dvoje jave jedan drugom. Zamisli kako se osećam ceo dan čekajući da se javiš, pa 
čak mislio da ti se nešto nije desilo. Ne mogu sa svog broja da zovem, morao se sna- 
laziti, da te pronađem. Znaš da sam ja i ostaneš bez objašnjenka. Pošaljem poruku, 
zovem ponovo, prekineš mi poziv. Dobijem te na broj, kažeš zaspala si. Bez nekog 
daljnjeg objašnjenja. Ceo komentar ti je bio zaspala sam i tajac. Hvala ti na svemu 
do sada. Gledaj ova videa i plači ti sada. Laku noć. 
    Uh što te želim je ipak bilo samo u efektu, to jest za vreme sexa a ne stvarno. Ne 
znam gde sam ja pogrešio, uvek si se javljala i bez obzira i kada da si došla kući ili 
ako si uopšte kući, javiš se, ne legneš da spavaš a da me ne nazoveš. I ne mogu da 
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verujem da me nisi okrenula i pozvala natrag? Jel to osećaš možda krivicu? Pa zašto 
me otkačinješ, odbijaš mi poziv. Zašto mi odbijaš poziv?!!! Dušo!!! bila si tu pre par 
minuta, znam da si pročitala. ONA: Smiri se do sutra, spavam. JA: Ne mogu da se 
smirim!! kako možeš da nastaviš da spavaš!!?? Ne javlja se na poziv!! ONA: Sigu -
rno se neću javiti sada, odgovorila je.  JA: Znam da nisi sama, gde sam li samo po -
grešio. Ja sam u stanju da ne spavam celu noć za tebe. A ti možeš mirno da spavaš. A 
ja još slušam kako dišeš. Hvala ti. Dao sam ti najvrednije što imam a to je svoje vre- 
me, sate i sate, dane i dane. Znali smo da pričamo do ujutru a sada spavaš i sigurno 
se ne želiš javiti sada. Nestalo je ljubim, dušo draga, kiss. Nema one nasmejane i 
radosne one. Poslao sam joj svoju fotografiju kako izgledam i sav u suzama. 

JA BIH ZBOG TEBE. 

Ja bih zbog tebe išao i na kraj sveta. Išao tamo gde niko do sada nije bio. Ostavio i 
svoj rodni grad i sve svoje milo. Sve zbog ljubavi koju osećam prema tebi. Zbog 
tebe bih išao na kraj sveta i drugih planeta. Uz tebe bih bio mnogo srećan JA: Išao i 
tamo gde niko do sada nije bio. Moj će dom biti tamo gde si ti i gde sam uz tebe 
srećan JA: Sa tobom bih išao i na kraj sveta i oko drugih planeta. 

ŽELIM TE CELIM BIĆEM SVOJIM.

Želim te celim bićem svojim tako jako, tako snažno, na tren ostajući bez daha i uz -
daha. Osećam te tako jako kao da si tu u meni. Voleti te nije lako al oseti ti bar 
tako. Voleću te kao što te želim jako, tako snažno, kao što te želim celim bićem 
svojim. Voleću te ostajući bez daha i uzdaha, osetićeš to. Vratićeš mi, osetiću i ja 
tada to. Kako želiš i ti mene celim bićem svojim. 

Stavljam joj sada reči u usta. To jest kako je trebalo da napiše i da mi se javi. 
Miroslave, stigla sam i legla, umorna sam, samo da se javim. Ljubim, čujemo se 
sutra. Kao i uvek, nije bilo teško, zar ne.?  Kako bi se ti osećala a da ti je stalo za 
mene, a ja se ne javljam i kuliram te, odbijam poziv, ne dam objašnjenje, ne znaš šta 
se dešava, gde sam i sl. I onda ti kažem da sada sigurno ti se neću javiti. A napisala 
si pre neki dan. Ti si nešto drugačije u životu mom. U mom životu. Znam reči češ ja 
sam slobodna žena i mogu da radim šta želim. Slažem se, nemaš obaveze prema 
meni. Meni ostaje samo da volim. Znam reći ćeš da sam ljubomoran, rekla si i sama 
jednom da ne postoji niko da nije. I nisam prema drugima, samo do osobe do koje 
mi je stalo. Pošaljem joj pesmu od Whitney Houston I Will Always Love You.
Od kako smo se čuli pre podne pre nego si krenula, nisi bila dostupna i ovde. To je 
prvi put da vodiš psa a brinuo sam. Znala si mi poslati neku fotku, javiti se gde ste i 
šta ste. Javiš se kada se vratite i sl. Ja brinem o svojim prijateljima. Pa razmišljao da 
se nešto nije dogodilo, da ti nisi uz telefon. Razumi me, sa kakvim god da si prija -
teljima ništa te ne sprečava da se javiš. To si uvek znala i radila. Evo tu smo. Ne 
spavam i plačem. 
ONA: Nema potrebe da to radiš! JA: Zar je to ceo odgovor, smatraš da je dovoljno 
objašnjeno. ONA: Nije, i spremam se za Kragujevac. JA: Zar ti je teško da napišeš i 
objasniš. ONA: Sada ne mogu da kuckam i pričam, spremam se. JA: Gde je ta nas -
mejana moja duša.? Koja mi kaže dušo, koja mi kaže želim te, koja je srećna kada 
priča samnom. ONA: Tu je, ali sada mora da se sprema. JA: Ispada kao da se ne po -
znajemo, šta se desilo?  ONA: Čujemo se kasnije, moram da se spremam, čekaju me. 
Hoćeš li biti otvorena prema meni i sve objasniti. ONA: Uvek. JA: Videćemo, bit ću 
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tu . Sa tobom bih išao i na kraj sveta i oko drugih planeta. Dve pesme sam napisao, 
nadam se da si pročitala, sve šta sam noćas napisao. Ti si nešto drugačije u mom 
životu si mi rekla. Sjeban sam skroz. ONA: Osmeh i pozitiva. JA: Kako, nije to tako 
lako, ne mogu izbrisati kao gumicom. To možeš samo ti. ONA: Netačno. JA: Ispada 
kao da se ne poznajemo, gde je ta osećajna ONA: Nemoguće da ne osećaš ništa 
prema meni. Toliko vremena što provodiš samnom kao sa nikim do sada. ONA: Na-
ravno :) JA: Pa? Moram da idem napisala je. JA: Valjda ti značim, poljubi psa za 
mene, ja sam još uvek isti. Reci bar neku toplu i lepu reč. ONA: Odmaraj, ljubim oči 
plave :). JA: Sjeban sam, teško mi je. ONA: Nisi, ne može to. Jesam bre, pa valjda 
posle toliko vremena vidiš i osećaš me, nisi drvo. Mislio sam da sam pronašao sro -
dnu dušu. Da mi te je univerzum poslao. ONA: Ljubim,nema kucanja više, vozim. 
Odspavaj malo. JA: Ja bih ti bio veran do groba i voleo do neba. ONA: Ne mogu 
sada da kuckam. JA: Miriše li još neko na tebe sada.? Ja još uvek i uvek ću. Poša -
ljem joj našu zajedničku sliku . Samo mi reci ima li ko da te poznaje više od mene. 
Da je proveo više vremena sa tobom od mene. I slušao kako dišeš. Vodio ljubav a da 
te fizički nije dotakao. Ko vodi ljubav bolje, ljubi, želi te i voli više nego ja i jebe 
bolje. Ako ima da se sklonim da ne smetam. 

thSun, Aug 27  2017, 3:30 pm

Znam da si tu i imaš celo vreme tel u rukama, nema ni kiss ni poz iz kg. Postavljala 
si slike, lajkovala i moj lajk i komentar. Prestao sam da postojim  izgleda. Kriv sam 
izgleda što sam brinuo za tebe i što sam te zavoleo. ONA: Ne dušo, kiss. JA: Tužan 
sam jako, smrc. ONA: Bez smrc. JA: To možda možeš ti.. jer ti nije stalo do mene. 
Ja sam emotivna osoba i sjeban sam skroz. I pošaljem sliku kako plačem. 

thSun, Aug 27  2017, 6:45 pm

Ovakav sam bio juče i pošaljem sliku sa jezera, gde sam bio srećan. ONA: Stigla 
sam, kod saradnice sam. JA: Zamoli obih te da se vratiš unatrag, do noćas i pročitaš 
sve i onda kreni kako si rekla da ćeš biti otvorena za mene. Slušat ću pažljivo. Dogo- 
voreno? ONA: Ok. JA: I dušo draga? To do noćas mislio sam na tekst od noćas. Ako 
me želiš, ne odlazi, pričljiva si ti, kreni. Mislio sam da ćeš biti nestrpljiva. ONA: 
Kod mojih sam. JA: Da što pre pričaš samnom, ok. Nešto ipak nije ok, nisi kao pre. 
A znaš kako mi je i da celu noć nisam spavao. Ispao sam možda u tvojim očima 
pička jer sam dozvolio svojim emocijama da ih vidiš i da doživiš. Ja to smatram ipak 
hrabrošću. Bar neko ume plakati. Da li se to osećaš krivom, jer ovo nisi ti ili imaš 
razlog i želiš da se povućem. Ne verujem, ne ja nisam ništa pogrešio. Ako jesam 
oteram me u K. Prebolet ću te jednog dana. Ljubi mi kucu. Zovem ne javlja se. 
ONA: Zvaću te kasnije :) 

thMon, Aug 28  2017, 5:22 am

Pozvala me je jutro je. Pricali smo i pričala je ono što je ona želela. Koliko je tada 
rekla da je išla na fakultet koji nije završila i da joj je ostalo par ispita i da je išla da 
proba da upiše te ispite i kada to položi da postane profesor i ima veću platu. 
Navodno je skupo, mora da se uplati i nešto unazad i obnovi. Pa je sledećeg dana 
išla i za Čačak. Našla je kao rešenje ali je potreban novac za to, koji tada nije imala i 
tu se brinula gde će ga naći i njeni nisu joj ga dali i pozajmili. Navodno je uspela da 
to uplati i treba da sedne da uči i sprema se za polaganje. Na tom putu nije išla sama, 
tada je imala nekog drugara koji je bio sa njom. Kada sam par puta pitao oko učenja 
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i kada će da krene i da se sprema, davala je odgovor da je bila zakasnila a kasnije i 
da je odustala. Mislim da to sve nije bila istina jer nikada više o tome nije pričala. I 
da je to u stvari bio provod i da nije tada ni kod kuće spavala. 

thMon, Aug 28  2017, 9:21 am

Pošaljem kiss smajli. ONA: Jutro. JA: Jutrić, its coffe time. ONA: Ja se spremam za 
posao. JA: Jesi li ok. Daaa, žurim odogvorila je. JA: Kiss. ONA: Kiss. JA: Ja bio 
napisao predivne.

thMon, Aug 28  2017, 12:31 pm

Thanks for kiss. ONA: :) JA: Ljubim te mnogo. ONA: Radiš? JA: Kući sam, 
spremam se al mogu da pričam. ONA: Da radiš se spremaš?. JA: Držim telefon u 
gaćama. ONA: Nešto da odgledam, pa zovem. Poslao sam joj sliku toga što radim. 
ONA: Radno ti je, bravno. JA: Tu sam, zovi. Pozvala me je. 

thMon, Aug 28  2017, 6:24 pm

Pozvao sam je, pa ona mene i tako nekoliko puta. 

thMon, Aug 28  2017, 9:57 pm

Poslala mi je svoju sliku sa seminara. Zvao sam je i ne javlja se. 

thTue, Aug 29  2017, 5:58 am

Pozvala me je ujutru, šest sati je. Često smo bili na vezi dok se spremala za posao, 
pila kafu, šminkala i obavila šta je trebalo. Onda krene na posao i dok hoda ulicama 
ka poslu. Celo vreme pričamo i budan sam zbog nje. Kada stigne prekidamo vezu i 
često nastavim da spavam još malo a mnogo puta i ne više. Ovo nisam nikada radio, 
mislim da ni ona ovako dugo i na taj način sa nekim da bude povezana. Često je to 
bilo i po ceo dan, dva kasnije i bez prekida. Šta god da smo radili. Ako je bilo toplo 
telefon je znao biti i u gaćicama, donjem vešu kod oboje i sl. Snalazili se gde ćemo 
ga staviti. Njen je često ispadao na pod. 

thTue, Aug 29  2017, 12:34 pm

ONA: Hej. Izašao sam odgovorio sam.ONA: Kiss. JA: Kiss, dobro jutro draga dušo, 
uglavnom pitaš dal da zovem. Pozvala me je i propustio sam poziv. Sory, zeznuo 
sam telefon, popizdeo sam. Nedozvoljava mi mnogo toga, javim se čim otklonim 
kvar, tako sam za zajebo.. došlo mi da za razbijem, plačem od muke, vraćao na fab -
rički i radio poziv kada sam te nazvao, sada ništa neće. Ponovo sam ga vraćao na 
fabrički, otišlo dosta slika i sl. Jbg. ONA: Bezveze. 

thTue, Aug 29  2017, 7:10 pm

Pozvao sam je i poslao sliku kako se plazim. :) ONA: :)

thTue, Aug 29  2017, 10:29 pm
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Pozvao sam je i poslao sliku lav piva koje je na stolu gde sam sedeo u tom kafiću. 
Živeli. ONA: Živeli. JA: Sam sam u celom kafiću. ONA: Bzv. Pravi mi društvo 
napisao sam. ONA: Da. Pozovi me napisao sam. ONA: Čekaj čas i posle toga me je 
pozvala. Prekidalo je pa smo pozivali jedan drugog. Ne radim to ja napisao sam. Ne 
znam odgovorila je. Zovi? Ni ja htela je reći. Pozvala me je. 

thWed, Aug 30  2017, 6:32 am.

Pozvao sam je i naravno budem sa njom. 

thWed, Aug 30  2017, 10:08 am

I opet JA: Univerzume bem te, si ti razumeo šta sam tražio? Dobro jutro draga dušo. 
Hahah nasmejala se. Ma vidim da ne može da spava koliko misli na mene, hahaha. 
Ja te slušala jutros. Lepo, zaspao sam posle tebe. Moram hitno da izadjem na piće pa 
u školu. JA: Hitno, kada se mora nije teško. ONA: Mora se. JA: Seti me se nekada, 
ja ovu sliku nemam. ONA: Nemaš :) ..Iznenadjenje.JA: Ljubim, Kiss je odgovorila. 
Želim te, napisao sam. Pozvala me je. Poslao sam joj smajli gde mu srce jako tuče. 
ONA: Hello. Pozovi me molim te na mob da vidim jesam li dostupuan, da li zvoni. 
Ok, ne trebaš, hvala u svakom slučaju. 

thWed, Aug 30  2017, 5:37 pm

Želim te, nedostaješ, kiss. ONA: Kiss. JA: Uhh, prepravi post, mislim da si htela da 
kažeš odbijajte. ONA: Šta?. Pa ne obijajte, nego si htela reći odbijete. ONA: Daaa, 
hvala dušo :) Molim ljubavi. Nikako da prevalim preko usta, duša jedna, osećam šta 
radiš sada. I pošaljem smajlija kako se radujem. ONA:Šta? JA: Pa raduješ se, bila je 
konstatacija, na ljubavi. ONA: U poslu sam. I ja odgovorio sam. ONA: Srećan rad. 
Hvala dušo i tebi dodao sam. Seo sam sa drugarom na piće pa sam nas slikao i pos -
lao joj. ONA: Lepo. JA: Hvala dušo, te amo. Žena je najlepša kada je tuđa, voljena i 
zaljubljena. Svi hoće takvu ali je zaslužuje samo onaj zbog koga je takva.
ONA: Lepo.  JA: Mislim na te, otišao je drugar. Sam sam. Još ne popih pivo. ONA: 
Ja moram da radim. Ma i ja, bolje da sam kući ostao da radim. Hahaha. Duša moja, 
ljubim te. ONA: Kiss. JA: Zovi kada budeš mogla. Jesi li bila da se prosetaš sa 
psom. ONA: Da, idem da radim. Poslao sam joj našu zajedničku fotografiju i novu 
pesmu koju sam napisao. Virtualna priča. Izvini na smetnji, laku noć. Poslao sam ti i 
sms. Noćas izgleda dišem sam. 
(Spavali smo sa slušalicama, uglavnom u jednom je uhu bila. Ako ležimo na jednoj 
strani, na gornjem uhu je bila slušalic i obrnuto. Svako naše okretanje je bilo uz bu- 
đenje i stavljanje slusalice u slobodno uho. Slušali smo ko je budan kako  drugi spa- 
va i sl. Da li je tu ili u snu. Znao sam tačno po njenom malom hrkanju, kada će uto- 
nuti u san i kada je zaspala).

stThu, Aug 31  2017, 7:01 am

Sory divna dušo zaspala sam, sory nisam čula. Pišem i stavljam joj reči u usta jer 
očekujem takav neki odgovor. ONA: Dobro jutro. Zaspala sam, da.
JA: Pa što mi sama to ne napišeš ili se razmišljaš. ONA: Idem da kuvam kafu. 
Moram nešto da otkucam. JA: Znam, nego si mi nekako zvanična, a ja previše 
ljubazan.(uvek sam po pisanju i po glasu znao da nešto nije u redu). ONA: Spavaj 
malo :) JA: Zašto mi to kažeš? Zar moram da ti izvlačim reči iz usta. Sama si mogla 
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napisati sa radošću, dobro jutro, divna dušo, zaspala sam, nisam čula. Umorna sam, 
šta god. Divan dan želim. Tačno osećam i znam kada nešto nije u redu. Ipak sam ja 
samo virtualna priča. A kažeš mi da si iskrena. Pošaljem joj moj video o putovanju 
ka njoj. Nije znala da sam ga snimao. 

stThu, Aug 31  2017, 11:06 am

ONA: Imam ispit sa decom. 

stThu, Aug 31  2017, 2:15 pm

JA: Ti si Miroslave divan. Kako imaš lepe ruke, kako su nežne, kako ih osećam. 
Kako te želim jako, šta ti misliš gajim li ja osećanja prema tebi, reci slobodno? Da 
mislim da da, čim si tu samnom. No nisi više ista, nešto se sa tobom dešava. Neko ti 
krade srce i osećanja. Rekla si da nećeš dozvoliti da budem povredjen i da si iskrena. 
Pita li ko mene kako mi je.? Bolestan sam, ponovo sjeban. ONA: Nemaš razloga da 
budeš sjeban. Ja radim i držim časove, rešavam ono što mi je neophodno za život. 
Nemoj da mi nabijaš osećaj krivice. Odrasla si osoba, trgni se. JA: Jesam odrastao 
ali i zaljubljen. Znam da radiš, no nešto nije kao ranije dušo moja. ONA: Tako je, 
moram da se okrenem svojoj egzistenciji i to je sada br. 1. Sve ostalo je u drugom 
planu. JA: Ma ok, šta je sa emocijama prema meni? Čak su poruke bez nekih 
emocija, nisu kao ranije. ONA: To je sada druga priča.Nisu kao ranije. JA: Osećam 
to, reci mi onda iskreno. ONA: Iskreno, ne želim da produbljujem odnos trenutno. 
Više nema vremena za časkanje, počinje drugačiji život. JA: Što mi to ranije nisi 
rekla. Uh dušo moja, odgledaj ipak taj video kako sam dolazio kod tebe. ONA: Ovi 
dani su pokazali to! JA: Ovi dani? ONA: Odgledaću večeras. JA: Hoćeš da kažeš ja 
sam kriv? ONA: Nisi kriv. JA: Želeo sam biti veran, da te volim, da ne sedim na dve 
stolice. ONA: Znam, ok je to. JA: Da najzad proživim punim plućima, sada je ipak 
ispalo da sam virtualan. (stalno je o društevnim mrežama i ovakvim druženjima 
nazivala virtualnim svetom i da nema veza sa stvarnim i mi svi kao da ne postojimo, 
ne živimo pravi i stvaran život).Nestvaran, još preksinoć si mi rekla kako me želiš ili 
je to samo u afektu, u trenutcima, moja osećanja se nisu promenila. Samo su dublja i 
veća. ONA: Da, ali to nije najbitnija stvar, da te želim. JA: Uh dušo moja, hoćeš reći 
da je gotovo, da odustaješ od mene. Zovi me kada budeš mogla da pričamo. Hej, ovo 
je Miroslav koji te čuva noću i sluša kako dišeš. ONA: Daa,zvaću :). JA: Kiss, ONA: 
Kiss. JA: Hvala divna dušo. Kiss, te amo. Ljubi mi ljubimca svoga. ONA: Da, odoh 
na čas. Pa pričaj samnom dok hodaš? (to smo često radili i stalno bili na vezi gde 
god je hodala). Ne idem sama. Oki odgovorio sam. 

stThu, Aug 31  2017, 6:58 pm

Pošaljem poljubac. Na večeri sa prijateljima sam napisala je. Ok. Hvala. 

stThu, Aug 31  2017, 9:58 pm

Oprosti mi!? ONA: Šta? Sve, odgovorio sam. Evo, došla sam kući sada. JA: Samo 
sam se zaljubio i kao svaki prijatelj brinuo. Nisam imao nameru kontrolisati. ONA: 
Ok je. Sedim u parku na klupi napisao sam. ONA: Ja moram da idem da peglam i da 
se spremam za sutra. Oki, tu sam kada želiš. Voleo bih da pogledaš video, putovanje 
ka tebi. Ok, odgovorila je, hoću. JA: Ljubim, biću kući kasnije. OK. Napisala je. JA: 
Slao sam poljubce u medjuvremenu. Vratili se ja i Aki iz šetnje. ONA: Ja sam 
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zadremala. Laku noć, moram da spavam. (ranije je stalno bila samnom na vezi i dok 
spava).

JA: Laku noć moja dušo, ljubim, hvala ti. Čuvat ću te noćas. 

stFri, sep 1  2017, 11:49 am

JA: Kiss. ONA: Hello. JA: Hello my draling. ONA: Jurnjava. Verujem da je tako i 
šaljem ti energije. Tnx odgovorila je. 

stFri, Sep 1  2017, 10:57 pm

ONA: Laku noć :). Laku  i tebi noć :) Sweet dreams :) 

ndSat, Sep 2  2017, 9:28 pm

Noć... JA: Laku noć, kiss i za ljubimca. Pošaljem joj kratak video, žive muzike iz 
kafića gde sam sedeo. ONA: Laku noć, zaspala sam. 

rdSun, Sep 3  2017, 8:30 pm

Nadam se da ti se dopala moja energija i putovanje ka tebi. ONA: E, nećeš verovati.. 
to ću da odgledam sutra. JA: Pa baš eto posle koliko dana i ne verujem, al biće i 
sutra. (ovo me je veoma pogodilo jer nekoliko dana nije mogla odvojiti pet minuta 
vremena i to pogledati. Stalno je bila aktivna i na mesengeru i svom profilu. Kada 
sam i u razgovorima to spomnjao, pravdala se da joj je potrebno emotivno da se 
pripremi). ONA: Znam, zato i kažem. JA: A traje samo dva minuta. ONA: Hoću na 
miru da gledam. A nisam imala taj mir..JA: Sedneš u wc pa odgledaš, kako god. 
ONA: Ne, nije to poenta. Treba psihička priprema. (ovakvo opravdanje mi nikako 
nije bilo jasno). 

thMon, Sep 4  2017, 3:24 pm

Ja pošaljem kiss. ONA: Hello. JA: Hello. ONA: Ne daju mi da spavam :) Ja ne, ja 
sam dobar. ONA: Da, nisam na tebe mislila. Hvala dušo napisao sam. ONA::)  
(mnogo puta je tako bilo i kada je htela da odspava ili nešto radi, odradi da u stvari 
nastavi da se dopisuje i to je naravno radila i kada smo mi bili na vezi i pričali da 
sam uvek znao kada se kucka i dopisuje. Znala je još na početku kada smo se 
upoznali da se hvalila kako može istovremeno sa njih devetoro da se dopisuje a da 
ne pogresi, šta i kako kome.). Ljubi mi ljubimca. ONA: Hrče tamo na podu. Kada ga 
budeš ljubila, seti se mene. Hoćuu odgovorila je, ne samo tada. Hvala, ja uvek napi -
sao sam. :) Poslao sam joj svoju selfi sliku gde sam sedeo vani u kafiću. ONA: 
Lepo, zamišljen :)  JA: Zaljubljen :) Ovakvu neku za profilnu. Da je stavim misliš? 
ONA: Kako ti hoćeš, to ti odluči. Tvoj je predlog bio dodao sam. Da, a odluka je 
tvoJA: Sve odluke su naše. Pitanje je stalo ili nam je ili ne. Želimo li nešto ili ne. 
Stalo nam je do nekoga ili ne. ONA: Znam. JA: Sve još miriše na nju. Još je niko 
nije slušao kako diše i spava. ONA: Nije. JA: Još uvek je tu u srcu. ONA: Uhh. 
Uhhh, odgledat ćeš video? Da.. odgovorila je. (i četvrti je prošao i nije pogledala 
video.) Poslao sam joj ovu pesmu sa youtube. I want to know what love is. ONA: 
Lepa pesma. Da dušo dodao sam. Only Love. Da.. napisala je. Moje srce niko drugi 
nije ukrao, uzvratio sam. ONA: Tvoje je, nije nigde otišlo. JA: Onda ni tvoje!?
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ONA: Da. (mislio sam niko ga nije drugi ukrao). JA: Drago mi je, gde je onda ono 
da zovem?. ONA: Može. Min, samo da platim nešto, bio sam u pošti. Da. Napisala 
je. Pozvao sam je i ne javlja se. Zivkali samo par puta jedan drugog i pričali. 

thMon, Sep 4  2017, 10:39 pm

Poslao sam joj svoju sliku iz offisa. LJUBAV JE. Susret dve duše, koje potpuno 
prihvataju tamnu i svetlu stranu jedna druge. 
Za svakog muškarca postoji baš njegova fatalna žena, koja možda i nije njegova 
ali je nemir njegov blagoslov ili prokletstvo. Neke veze su neraskidive ali 
neraskidive. ONA: Prepisuješ :) JA: Ko rekao, zeka rekao da prepisujem. Ljubim te, 
gasim i idem kući pa ću u šetnju sa Akijem. ONA: Ćao. JA: Samo ćao. ONA: Samo i 
:) JA: Samo i smajli. ONA: Da. JA: A jeste, mi smo se danas tek upoznali, ja ne 
znam kako ti noću dišeš i spavaš. ONA: Zeka zna. JA: LN. ONA: LN. Drago mi je 
da si našao novo ogledalo :) Tako priča počinje.. Zvao sam je i ne javlja se. Sada mi 
nešto nije bilo jasno. Kao da je bila ljubomorna. Zvao sam te, meni to kažeš? Zvao 
sam, zovi me, ne znam na šta misliš? ONA: Evo me. 

thTue, Sep 5  2017, 6:14 am.

Pozvao sam je. 

thTue, Sep 5  2017, 12:40 pm

Poslao sam joj smešan klip iz domaće serije. ONA: Obožavam ih :) Znam, zato sam 
ti i poslao. Jesmo li bili na vezi do ujutru pitao sam. Ja sam tebe slušao. Jesmo do 
6:15 odgovorila je. JA: Kis, divan je dan. ONA: Da. JA: Evo me na kafi u centru. 
ONA: Lepo. Lepo dušo dodao sam. Dobijem smajli. Ja ljubim ona smajli . Dobro 
nastavit ćemo sa smajlijima. :). ONA: Ček. JA: Poslao sam joj sliku Lav piva sa 
stola gde sam sedeo u kafiću.

thTue, Sep 5  2017, 5:26 pm

ONA: Živeli. Odgledala sam video :) Hvala napisao sam. Uvek :) dodala je. Želim 
ti uspeh u svemu u tome što radiš, umeš bre! JA: Hvala dušo, iza svakog uspešnog 
muškarca je uspešna žena. Pošaljem radosnog smajlija i koji šalje poljubce. ONA: 
Da. JA: Uh. Šta uh? Pitala je. JA: Želim te, to uh. Imam sastanak, javim se. ONA: 
Ok. JA: Evo me, zovi? Zvala me, zvao sam, zvala me i td. 

thTue, Sep 5  2017, 11:55 pm

U krevetu sam napisao sam. Nema je. 

thWed, Sep 6  2017, 5:15 am
Pozvala me je, jutro je, probudila se. 

thWed, Sep 6  2017, 9:01 am

Morning. ONA: Morning. 
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thWed, Sep 6  2017, 1:31 pm

Pošaljem zagrljaj. ONA: Ćao. JA: Ćao. Sory za noćas, nisam bio pričljiv, spavalo mi 
se a i tebi. ONA: Naravno :). JA: Spremam se, oblačim i idem u grad. I ja se kupam, 
imam roditeljski kasnije. JA: Zamišljaj kako ti perem leđa, celu kupam. Svaki deo 
prelazim i uživaš :) ONA: Ihhh. Uh, ljubim te dušo moja, te amo dodao sam. ONA: 
Kiss. JA: 14:41h, poslao sam joj sliku kafe iz kafića. Tu si i ti napisao sam. ONA: 
Da. JA: Osećam. Odoh napisala je. JA: Srećno i budi najbolja. Poslao sam joj dve 
svoje fotografije iz kafića. ONA: Ti si pisao, zaljubljen? JA: Znaš da jesam. ONA: 
Ne piše pa da proverim.?  Možeš dušo, ljubavi moJA: Da, ime je veoma važno. ( Šta 
je najvažnije kod čoveka? Njegovo ime. To treba da se zapamti. ). ONA,. Kiss
JA: Još sam tu. Pojeo i sendvič, popio pivo. ONA: Lepo, imaćeš stomak kao 
trudnica. JA: Vežbam. To sada zahladni vreme i neću ga piti. ONA: Umerenost :) 
JA: Tako je, a ono što voliš udri, hahaha, ljubi, ljubi. Hahha, nasmejala se i ONA: 
JA: Al glavu ne gubi, ma jednom se živi. ONA: Tako je u ovom životu i svakom. 
JA: Ljubim, želim, svuda, usne, prste, svuda i sve. ONA: Osetila. :) JA: Lepo, neve -
rovatan osećaj. ONA: Da, izuzetno. JA: I sada ovog trena. Fatale woman. ONA: 
Hahah. JA: Prelepa, divna, pametna, zgodna duša. ONA: Sve u 1. ONA: Idem da se 
spremam. JA: Budi mi lepa, vreme je takodje vani lepo. ONA: Da. Pozz. JA: Kis for 
you. Pošaljem pesmu koju sam napisao. Ne odustati. Nisam bio ukapirao šta me 
pitaš, ona pesma zaljubljen je od autora Ane. A ova je moJA: ONA: Da, to sam mi -
slila. JA: Kiss, moja je lepša. ONA: Daa, i ja sam dodao daaa, jer imam muzu. 
ONA: Daaa. JA: Jedna lepa cura od 28 leta. Hahah, nasmejala se. JA: Uh, i miris i 
ukus. ONA: Šetamo, lepo je veče. JA: Jeste, lepo veče, i ja sam šetao, i opet ću. 
Kada sam već u gradu, zovi kada budeš mogla. Pozvala me je. JA: U krevetu sam, i 
ja dodala je. Zaljubite se u nekoga ko uživa u vašem ludilu. Ne u idiota koji vas 
prisiljava da budete normalni!! :)  Post je sa slikom. 

thThu, Sep 7  2017, 6:14 am
Pozvao sam je. 

thThu, Sep 7  2017, 9:45 am

Poslao smile, kiss. ONA: Hello. JA: Kada si ugasila bio sam budan, rasanio  se nešto 
i kada sam zaspao, evo do sada. Baš sam svašta sanjao. ONA: Nešto lepo? JA: Baš 
sada razmišljam šta je sve bilo, upravo videh sliku sa koleginicom. Lepe dodao sam. 
ONA: Hvala. JA: Kažem ja, cura od 28 leta. ONA: Daa, mala cura. JA: Ovo kao da 
ste kod mene u gradu u muzeju. I kod tebe je ovako, pitala je. Da, divan dan, thanks 
for like. ONA: Uvek. JA: Ljubav moja. Pošaljem joj ovaj video Il divo - Ti amero 
(Voleću te).

thThu, Sep 7  2017, 2:19 pm

Baš tako. 14:14, neko je i mislio na tebe. Kiss. 2:22h. ONA: Pozz. JA: Dobro pozz. 
ONA: 16:16h. JA: Uvek neko misli na te.! ONA: Misliš da je to? JA: Da, Andjeo ja 
sam tvoj. ONA: Sada me zekiš. Ne, imam tekst o brojevima. A ja sam taj koji misli. 
ONA: Živeli! JA: Živeli 4:44 Nasmejala se. Poslao sam dve nove slike, selfija. 
ONA: Lepo, promeni profilnu, izgledaš starije nego što jesi. Misliš sadašnja profilna 
je starija? Da, napisala je. Šaljem par komada, nekoliko slika pa bih voleo da 
izabereš koja. Kaži koja po redu od poslednje. Sedma? Promenio sam, vidi je li ta. 
ONA: Kako se tebi svidja?. JA: Pa oki je. Hvala ti, meni je važnije svidja li se tebi. 
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Uobrazićeš se. Hahaha. ONA: Daaa. JA: I od mene koliko te hvalim. ONA: I nije mi 
promenilo. Mislila je na sliku mog profila kod nje. JA: I šta ti sve govorim, nastavio 
sam. Znam, svesna si ti sebe kao i JA: ONA: Da. JA: Znam koliko vredim. ONA: 
Što ti je još slika? Al eto ima i ti fatale žena koje, nastavo sam. Pa sam je pozvao. 
Napisala mi je 21:21.. Hahahaa, ne vredi zakasnio sam. Misleći na gledanje u sat ili 
koliko ima sati. 

thThu, Sep 7  2017, 11:28 pm

Tek sam sada završio, još aploud. ONA: Lepo. JA: Kiss, hvala. ONA:Za? Za 
ljubaznost, za dušu, što postojiš. ONA: Otkud to sad :). JA: To je oduvek. Ja mislim 
da sam to ti govorio. ONA: Da, da. JA: Možda ne često, jbg rekao sam jednom, ne 
mogu stalno. Hahhaha. Zezam se, ljubim. Govorit ću ti što ti niko nije. ONA: Ok, 
zanimljivo. JA: Naravno, lepo. ONA: Da, draga. JA: Da, dragi. Nasmejali smo se. 
ONA: Video si reakcije na profilnu? Ne, ima nekih, komp mi zauzet. Jesam nešto 
ranije, napisao hvala. ONA: Hvala za? E sada ne znam na šta misliš. To si me već 
pitala. ONA: Opet hvala :), šala :).  JA: Molim, šerujem video pa da idem kući. Idi 
napisala je. Dosta je bilo, sedim već koliko sati. Bilo mi već bezveze, preterao sam 
ovih dana. ONA: Smiri, napiši meni ili nekoj drugoj. Koje dušo, ja ne grešim. Misliš 
u poruci a ne na zid. ONA: Da. Paziš, zato ne grešiš ;) Ne, ja sam ti rekao da se ne 
udvaram, a ne što pazim. Koliko sam sa tobom ni ne mogu. Hahhaa, evo krećem 
bajsom. Idem sa akijem u šetnju, čim stignem. Poslao sam joj sliku psa iz šetnje. 
ONA: Repić, misli na njegov rep koji je kao pajalica. 

thFri, Sep 8  2017, 6:15 am

Pozvao sam je preko  mesengera. 

thFri, Sep 8  2017, 10:39 am

Šaljem zagrljaj i poljubac. ONA: Hello. JA: Hello for my darling. Zasopao sam i 
zvoni mesenger, skočim, uzmem tel i nema poziv. Mislio sam da zoveš. Jbg, sanjao 
sam. Nasmejala se. Aha, još kako sam brzo skočio. 

thFri, Sep 8  2017, 2:09 pm

Noćas kada si zaspala, slušao sam te kako dišeš i igrao sam se. ONA: Eeee. E, šta 
ćeš, živa duša. ONA: da. JA: Nisam hteo da te budim, znam da malo spavaš, ustaješ 
i da ne ispadne da si tu zbog toga. Ti si moja soul.
ONA: Obziran si. Da, veoma. Ponovo šaljem sliku piva iz kafića. ONA: Opet pivo :) 
Jbg, duže traje. Pio sa i kafu. Lepo, napisala je. Lepo, naravno. Hvala ti što si deo 
mog života. ONA: Hvala i tebi. Poslao sam smajli gde dve su lepe kuce koje ljube 
jedna drugu. Dal su slatki pitao sam. A mi volimo kuce. ONA: Jesu. Malo udavljen 
ovaj žuti. JA: Hahah, to si ti, davim te JA: ONA: No! Da li si dremnula bar malo? 
Kada? Pa sada posle podne. Malopre sam došla. Sada sam legla i gledam TV. 
Pozvao sam je. Poslala mi je sliku kako pas spava u krevetu. A ja kako jedem slado -
led u kafiću. 

thFri, Sep 8  2017, 9:20 pm

Pozvala me je 
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thFri, Sep 8  2017, 11:45 pm

Draga dušo, gasim i idem kući pa ću sa Akijem u šetnju. Ok napisala je. Javim se, 
ljubim. Vratio sam se. Evo me, zovi. Ne javlja se, ne javlja se. ONA: Čekaj pričam. 
Zaspao si? 

thSat, Sep 9  2017, 8:07 am

Pozvao sam je. 

thSat, Sep 9  2017, 10: 57 am

Pošaljem smajlije, grlim i ljubim. ONA: Hello. JA: Hello draga dušo. Ček ćas, evo 
me napisala je. JA: Tucam, ovaj tu sam, hahaha. Ček min, zovem. Pa sam je pozvao. 

thSat, Sep 9  2017, 3:27 pm

ONA: Pozz. JA: Hello my darling, upravo sam i pomislio na te. Nema struje i 
telenor ne radi. Prebacio sam se na Vip. Baterije gotove. ONA: Kuliraj malo. JA: Do 
pola sedam. Čitam, poneo sam se. ONA: Vidim. JA: Da, da, bit će nešto od mene. 
Hahaha nasmejala se. JA: Medijska ličnost. Što sam dobio lep komentar na post. 
Javim se, seli mi tu prijatelji. ONA: Extra. JA: Evo me. Imam net samo društvene 
mreže, ne i mesenger, dok ne dođe struJA: ONA: Ok. JA: Lepo je sresti stare 
prijatelje, još pomisle kako da me sretnu i kada su seli u kafić i pogledali a ja tu. 
ONA: Extra. Da, da otišli su, ostao sam sam sa svojim bolom, u malenoj krčmi 
sedim sam za stolom. Hahahaha, znam pesmu. ONA: Usamljenik :) JA: Al mi duša 
nije. ONA: Nije JA: Naravno, lepo. Uh. ONA: Što uh? JA: To je iz želje, iz strasti za 
tobom. ONA: To Uzdah! Pošaljem smajlije kako se radujem. Da. Taj uzdah kako 
sam te ljubio, kako te svuda ljubim. ONA: Yes. JA: Energija je čudo. Pošaljem sliku 
svoje leve šake. ONA: Ruka. JA: Moji prsti, moja šaka. Energija iz nje i prstiju, taj 
dodir svuda. Ljubim ti svaki prst. ONA: Hmmm, JA: Hmmmm. Šaljem ti energiju 
svoga srca. Možeš i sada me osetiti?! 
Mogu odgovorila je. Hvala draga dušo. Baš sam neki emotivac i senzualac. ONA: 
Jesi. JA: Ako se ikada  zaljubiš? ONA: Da? JA: Sve je rečeno. ONA: Sve. JA: Sve. 
ONA: Uhh, mučiš me.. JA: Za svaog muškarca postoji ta fatalna žena, mučiš i ti 
mene. ONA: Znam, moj nemiran duh..JA: Ukrotit ćemo ga. ONA: So cute.( tako 
slatko). JA: Yesss, very nice. Osećam sada kao ono kada smo noću zajedno. Energija 
struji kroz celog mene. ONA: Uživaj. JA: Da. Idem nešto da radim je napisala. 
ONA: Možda i mogu da poželim nekog drugog, ali tebe želim najviše! JA: Uh, dušo 
moja. ONA: Što uh. JA: Uh kao uzdah iz želje i strasti, ne kao negativno. ONA: 
Mmmm. 
JA: Hvala ti, mmmm. Ušao sam bio u prodavnicu i uzeo nešto da pojedem. Idem do 
parka. ONA: Ja idem da čistim. JA: Da vidim ima li bežični net u parku.Čistila si, 
trebaš usisavati zar ne? ONA: Sve to od čišćenje. JA: Oki, budi vredna, tu sam kao 
podržka. Hhaha, da ti kažem, da li si uključila usisivać! Hahaha, pošto ne čuješ. 
Nema struje i ne radi, mislio sam na net u parku. Sreća u moj bežični ruter, predaj -
nik. Onaj mali beli. ONA: Da, odoh. JA:  Taime i pošaljem smajli. ONA: Yes, 
struja!!. Da tu sam, al mi zeznula komp. ONA: Mnogo? Zovi da ne kucam. Pozvala 
me je. JA: Tu smo na pivo ja i drugar. Neću mnogo, samo jedno. Želim te. ONA: 
Ako. JA: Nastavljam sa lepo, naravno, najviše. Uh, mučiš me.ONA: Zašto? Ti si to 
meni rekla zar ne. U meni si. ONA: Da, ? JA: Stalno. Izašao sam, veče je. Poslao joj  
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dve fotografije. Stigla kafica napisao sam. ONA: Da, ja ću da spavam. Neću sedeti 
kasno, javim se kada legnem. Ok, napisala je. Došao sam kući i krenuo sa psom u 
šetnju. Kiss u šetnji smo napisao sam. Ne javlja se. Vratio se. Pa joj napišem zovi u 
krevetu sam. Pretpostavljam da spava. Napisao sam novu pesmu i poslao joj. Tebe 
želim najviše. 

thSun, Sep 10  2017, 5:59 am

Pozvao sam je. Propustio sam njen poziv. Pozvao je. Poslala mi je sliku belog pera 
koji je bio na podu. (poruka andjela). Pozvao sam je. 

thSun, Sep 10  2017, 10:57 am

Kakvi lepi putnici na zadnjem sedištu auta. (išli su tada na kupanje porodično a ona 
je sa psom bila pozadi. Stavili su peškire da ne isprlja i da ne izbalavi sedišta i po 
kolima. ONA: Najlepši :))) Ja poslah sliku iz kafića gde sam seo da popijem kafu. 

thSun, Sep 10  2017, 3:02 pm

Voleo bih neku fotku only for me. Uglavnom sam joj morao tražiti. Kod sebe na 
svomo zidu je stavljala ali ne i meni da pošalje. 

thSun, Sep 19  2017, 5:54 pm

Pošaljem joj nekoliko fotografija sebe i psa, gde smo krenuli u šetnju. Nedelja je. 
Pozz Aki napisala je. I njega samog kako hoda, onako izbliza. ONA: Šapeeeeee :)))  
Poslao sam još fotografija sa jezera. 

thSun, Sep 10  2017, 8:47 pm

ONA: Vraćamo se. JA: Lepo, srećan put. Fala.. JA: Ljubim ti srce tvoje. Fala kao 
lala iz Banata ONA: :) :) :) Stigo lala :) JA: Jeeeeeee upravo mislih na teee. ONA: 
Eto. JA: Imam novosti !! jeeeee, zovi! Čekaj da se sredimo. 

thMon, Sep 11  2017, 9:50 am

Dobro jutro ljubavi :) Sory sinoć je ispala mreža, nisam hteo da zovem natraga da te 
ne budim. ONA: Jutro. Ja sam isključila slučajno. Ne, nisi, možda kasnije dodao 
sam. ONA: Oko tri. JA: Prekinuo je net, ovo je ranije. ONA: Možda. JA: Ono tit, tit 
čulo se. ONA: Moguće. Da, bio sam budan, budi vredna i lepa danas. ONA: Daaa 
uveliko. JA: Divna si :) ljubim. ONA: Kiss. JA: Sada videh sliku u parku, wow. Što 
wow pitala je. Strava, divna si, prelepa curica, ljubav. ONA: Cura!!!  Aha napisao 
sam. Joj dušo moja promaklo mi, piše mi frendica u vezi knjige šta treba i taman 
piše, šalji pare. Hahah i ode fokus. Tebe hoće danas znam, ja sam andjeo čuvar. 
Postajem registrovani pisac, sve dogovoreno. ONA Bravo :) Smajlijima se radujem. 
Thanks dušo moja. :)  ONA: Da zovem? Može, bio sam u kupatilu i kuvao kafu. 
Pozvala me je. Nisam ja prekinuo. Sada se ona ne javlja. ONA: Za par ? Min da 
zovem. Oki naravno napisao sam. Znaš da ne moraš da pitaš. Pričam sa BFF. (best 
frend forever. Najbolji prijatelj zauvek). Pričala je sa tada njenom najboljom prija -
teljicom. Propustio sam poziv, zvao sam je, zvala me je. Poslao sam smajlije pune 
ljubavi i poljubaca. ONA: Que te passa? Ovo lupam, ne znam kako se piše. 
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Hahhaha, na ulici sam i cepam se, smejem. ONA: Zašto mori? A zašto da ne, 
nasmejao me tvoj komentar. ONA: Razumeš :) :) :) Šta se dešava pitao sam. ONA: 
Šalim seeee. JA: To je trebalo da znači.?. ONA: Odoh na naplatu. (sakupljala za 
kućni savet). Kiss. Kiss mnogo, napisao sam. ONA: To, pamet moja :) sve znaš. Jess 
obradovao sam se. 

thMon, Sep 11  2017, 10:38 pm

Kada imate jedno drugo, sve ostalo je samo pozadinski šum. Poslala mi je sliku sa 
tekstom gde dvoje leže sa slušalicama kao mi i ovo piše na njoj. JA: Jeste ljubavi 
moja :) Evo ću da gasim i idem kući pa se javim :) bla, bla, bla. :) Bla.. i ona je 
napisala. Hhahaaaahaha, jedem i slatko se nasmejah dodao sam. ONA: Za bla, bla?
Daaaaaaaaa i za sliku naravno napisao sam. ONA: Daaaa. JA: Ona je pronašla tebe. 
Slika? Pitala je. JA: Daaa, dobro nekada je u tišini ljubimac i TV, hahah. Mačak se 
slabo čuje. (mislio sam na to kada smo tako na vezi, pogotovo noću. Često sam čuo 
njih i sve drugo.). Idem, pada kiša. ONA: Hajde. Poslao sam joj jednu sliku, post i 
zvao je više puta. Ne javlja se. Pretpostavljam da je zaspala. 

thTue, Sep 12  2017, 6:14 am

Pozvao sam je. 

thTue, Sep 12  2017, 9:30 am 

Poslao sam standadne smajlije gde ljubim i grlim. Koma, sada sam se probudio. 
ONA: Ja sam vredna. Znam dušo moja da jesi napisao sam. Naspavao se? Smejao si 
se u snu :) :) :) JA: Stvarno, lepo, evo idem kafu skuvati. Mada sam i ja tebe slušao.  
To znači da smo bili skoro cele noći na vezi. Ono probudim se na trenutke.Pošaljem 
joj slike od psa. Koji me gleda. 11:10. Videli smo isto vreme. Poruke su to od 
andjela. Pažljivo pratite svoje misli i pazite da mislite samo o onome o čemu želite 
misliti, nikako na ono što ne želite. Ovaj niz je znak kako se pred vrama otvaraju 
vrata mogućnosti i vaše misli poprimaju oblik rekordnom brzinom. ONA: Hvala. 
Molim ljubavi moja napisao sam. Poslao sam još jedan post u slici.
    Jel me voliš?. Ne.. Moraš da probaš mnogo je lepooooooo. ONA: Hahahah gde 
to ima da se kupi? JA: To se ne može kupiti, to se voli, to se proba. Pozvala me je, 
pozvao sam je. Volim probuditi onu zaljubljenu devojčicu u tebi. Volim njezin 
pogled i sjaj u oku. Njen umiljati glas. Volim probuditi radost u tebi. Izmamiti 
osmeh na licu Andjela. Volim. ONA: :)  JA: Želim te jako :) ONA: Opp JA: Pa to je 
oduvek, nije samo sada, znaš to. ONA: Da, draga. JA: Hahahaa da draga, da mi vidiš 
kez. ONA: Čujem te. Da, osećaš me i ja tebe :) napisao sam. Naslovna strana je 
spremna. ONA: Ti to baš brzinski.! Ova frendica je brza i lektorisanje se radi kaže 
uveliko. Sve je dogovorila. ONA: Bravo. JA: Jeeeee. Pa krenu promocije. Lik koga 
znam mi je napisao da to prevedem i stavim na Amazon a ima još jedan dobar sajt, 
gde je lik stavio upustvo kako preživeti armagedon, ono zombije. ONA: Extra. 
JA: I bre zaradio pare, prodao nekoliko stotina hiljada. ONA: Sudnji dan. JA: Ima 
tamo i naših autora. I to su ljudi kupovali, sve ima svoga kupca. ONA: One i ja ?
JA: bila je njena vizija, te koja je ovo preuzela da mi završi, kada je videla i pitala 
me da li se slažem da to promenimo. ONA: Da. Ti se dopada tako pitao sam. ONA: 
Ja sam navikla na ONA: I ja dodao sam. To je bila moja vizija, nema veze, to je 
roman, knjiga. ONA i JA, su ja i ti. :)  ONA: Ostade nama :) JA: Da, ja i ti je 
sadašnjost, ono je prošlost. ONA: Može i tako. JA: Da draga. Nisam još sam, udavi 
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udavi me prijatelj politikom. Hahhaha nasmejala se. Sirija, Rusija, Amerika. ONA: A 
Španija? JA: Joj sada si me nasmejala, hahaha, ima li neka dešavanja i tamo pitao 
sam. ONA: Pitaj ga. JA: Da ga bocnem pitanjem? ONA: Daaa JA: Lele, Katalonija, 
najebo sam sada. ONA: Hahahha. JA: Ebacute za ovo, kresnut ću te za ovo napisao 
sam. Nasmejali smo se oboje. Lele, Sirija, i džihadisti. ONA: Zato sam to i učinila. A 
Koreja, nuklearni program? JA: Ne dolaziš sa ovim pitanjem u obzir ako misliš da 
preživim. ONA: Turci u Francuskoj? JA: Ovo sve da mu prenesem i da čujem nje -
gova mišljenja. Naravno da nisam više hteo. Ljubim te pogledaj video na mom zidu, 
nije dug ili bar do pola. ONA: Gledam brzo čitanje. (moj video o tome). Ovo je za 
share ( delenje). Novi doživljaj ljubavi, to? Pita koji da pogleda. JA: Daaaaa, 
ukapirat ćeš, spomenuo sam je sinoć. ONA: Ništa nisam razumela!! Rekla je da je 
ovaj video snimila jer je pričala sa jednim prijateljem i nešto rekla o njemu. Šalim 
seeeeeeee. JA: Hahahhaah, Ipak je znala da se o meni radi i da sam ja taj prijatelj. 
Joj druge su teme, ubi me. Mislim na ovog prijatelja koji mi priča o politici. ONA: 
Prekidaj, ceni svoje vreme! JA: Da pitam, znala si? Šta je to moja duša znala pre 11 
minuta. ONA: Neki test za mace, ispala mi plava ruska. Aha, kao moj mačak što je 
nestao zimus. Ispraćam svog prijatelja, idem da se kupam i u grad. Čujemo se, 
ljubim. Zovem je i ne javlja se. Zovi kada možeš, napisao sam. Propusto sam poziv, 
sada ja nisam čuo. Opet smo zvali jedan drugog.

thTue, Sep 12  2017, 6:16 pm 

Pozvao sam je, propustio poziv više puta. Zvao sam, zvala me je. Pogledaj kod mene 
na zidu, podelio sam objavu kako deca vide ljubav. Wow. Šerovala sam napisala je. 
JA: Jeeeeee, uradio sam dve pesme. Jesi li čula moju. Gde to ima da se kupi. Ne, 
napisala je. Pa ispod te objave ili pored. ONA: Ček. JA: Jel me voliš? Ne.. Moraš da 
probaš mnogo je lepo. ONA: Mmmmm. Probat ćemo. JA: Da, dragi.
ONA: Hahaha. Pozvali smo jedan drugog. 

thWed, Sep 13  2017, 6:14 am

Pozvala me je i napisala. Duša, čitaš misli.. JA: Daaa, ljubim. ONA: Spavaj ;) Pijem 
kafu, ništa nisam spavao, jbg napisao sam. ONA: Zašto? Ne znam, nisu brige, bilo 
mi nešto toplo i ono prevrtao se, neće san na oči, dremao povremeno i naravno bio 
sa tobom :). ONA: Hmmm. JA: Hmmmm, disala si normalno i lepo spavala. ONA: 
Bila sam dobra? JA: Jesi i nisam pao sa kreveta. :). Hahahah, nasmejala se. JA: 
Hahhaah, smejem se :) Imam ono sexi kvarnu facu ;) ONA: Da te zovem ili da te 
gurnem da padneš sa kreveta. Hahhaha nasmejao sam se. Zovi! 
Pozvala me je. 

thWed, Sep 13  2017, 11:43 am

Ljubim ih i tebe. Samo nemoj da mi narediš. Nit komandujem nit naređenja volim. 
ZAMOLI ME  i mogu sve. I želeću sve da ti voliš. ONA: ?  JA: Što znak pitanja, 
hahah. ONA: Meni kažeš ovo? JA: Ma post je. Aha, napisala je. JA: Stvar je u zamo- 
li me. ONA: Da, da. Pošaljem joj dve Aronove fotografije. 
Pošaljem tri smajlija i napišem ljubim dušu moju. ONA: Hvala dušo. Molim dušo, 
uh, jako dodao sam. ONA: Daaa Da uzmeš pušku, hahaha. Pušku? Pitao sam. ONA: 
Greška. (pretpostavljam da je to trebalo otići nekome drugom sa kim se dopisivala).
Pozvala me je.  
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thWed, Sep 13  2017, 4:39 pm
Pozvao sam je. Ona je pozvala mene i td. Ne javlja se, ne javlja se, ne javlja se. 
Napišem joj: slobodan sam, odoh kući. ONA: :) JA: U krevetu sam. Ja nisam još 
napisala je. Gotova je paprika pitao sam. Ne, još malo odgovorila je. JA: Dve su 
moje! Može je napisala. 

thThu, Sep 14  2017, 6:14 am

Pozvala me je. Uglavno u to vreme joj je zvonio alarm za ustanjanje. 

thThu, Sep 14  2017, 10:48 am

Poslao sam slike svoga mačka. ONA: Hrčak :)))) Tu je pored mene, napisao sam. 
ONA: Vidim, ljubim. Uvalio se lepo.  Pošaljem i svoju sliku gde je ljubim. 

thThu, Sep 14  2017, 1:18 pm

Pošaljem smajli dve zagrljene kuce sa srcima. ONA: :) Only smile pitao sam. ONA: 
Kiss. Da, to je ONA: (mislio sam na to da je to ta koja tako kratko, sažeto piše, 
malo, kratko.). ONA: Bezobrazna? JA: Moje je da volim. ONA: Ohoooo. JA: Šta je 
tu čudno, pa to nije ništa novo. ONA: Nije dušo. JA: Da, dragi. ONA: Hehe. JA: Te 
amo mucho. I to nije čudo! Hvala ljubavi. ONA: Uvek. JA: Uh, želim da te vidim na 
tren bar. ONA: Mene? JA: Onu pored tebe? Hahhaha nasmejala se. Zove se duša 
moJA: ONA: A, ta! JA: Da, ta jedna divna duša. ONA: Mmm. JA: Za mene i prema 
meni da, ta. ONA: Dobra!!! JA: Ukusna. ONA: Hmmm. Pošaljem joj svoju  selfi 
fotografiju gde imam napućena usta za kiss. Uzvrati mi? Napišem. ONA: No. 
JA: No, i to što kažeš, ko zna ko je iza ovog profila. ONA: Tako je ;) JA: Onda neću 
više da je volim. ONA: Ko te pita :) :) :)  JA: Pa pošto ne znam ko je iza ovog 
profila a i to što kažeš, ko me pita ili tera da je volim. ONA: Jess. JA: Neka je voli 
onda neko drugi, ne moram i JA: ONA: Tako isto ili drugačije.? Oki, bay napisao 
sam.  ONA: Ok. JA: Hvala na to što ti je svejedno i što tako lako odustaješ? 
ONA: ? JA: Pa da ne moram JA: ONA: Šta? Ovde je šala dovela do zbilje? JA: 
Hahahha, a šala je bila? Ček! Poslao sam post sliku i pozvao je. Nije to bila ljubav, 
već ti. Ljubav dođe i prođe, a ti si samo došla. G. Tadić.  Kiss. ONA: Kiss. JA: 
Šetamsise (šetam se). ONA: Spremam se za pićence. Lepo, budi mi najlepša napisao 
sam. Pozvala me je. Kad je god izlazila i ako je u ženskom društvu, znala je da kaže 
ime i gde idu. Ako samo napiše izlazim i ni reč više. Uvek sam znao da ne želi da 
kaže i da je nešto ugovorila i da je muškarac u pitanju. 

thFri, Sep 15  2017, 1:16 am

Gde god da idem uvek sam online i ništa ne sakrivam i znaš sa kim sam i gde i uvek 
dostupan. Ove noći opet sam dišem. A znaš da sam te čekao. Pretpostavljam da nisi 
kući noćas i da nisi za nikog dostupna. Mene niko i ništa ne bi moglo da spreči da 
me nema za te. Kada izlaziš na piće, uvek prečutiš detalj i ime i sa kim a znaš da ja 
ne pitam. Ako su prijatelji onda se ne prečutkuje i krije. Rekla si mi čujemo se i lju -
bim. Ako ti je stalo do mene, nadam se da nećeš samo čutati kao ranije. Izvini, 
molim, hvala i volim. ONA: Tu sam, kući. Zaspala sam JA: Al ja ne. ONA: Boli me 
glava, steglo me. Spavaš? JA: Naravno da ne, čekao sam te. ONA: Spavaj tu sam. 
JA: Dobro, ne verujem da ću spavati. Pozvala me je. 
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thFri, Sep 15  2017, 12:08 pm

Ne javljaš se napisala je. Kada izlazim ne. (malo teram inat). Drago mi je da se lepo 
osećaš i da se sve odmrsilo u brain game. ONA: Kada budeš ne izlazio, javi se. JA: 
Hvala takođe. ONA: Ni ne znaš šta je brain game. JA: Bio sam noćas dostupan pa 
sam sada koma i spava mi se. ONA: Ok, lepo spavaj. JA: Misliš da ću moći. Pozvao 
sam je. Poslao sam joj slike mačka, psa, dvorišta. Ona je mene pozvala. Pozivali 
smo jedan drugog par puta. Da ja znam šta je ljubav. A taj neko ima mane koga 
voliš. Pošaljem joj sliku mene i drugara iz restorana. Kiss je napisala.  U šetnji samo 
ja i Aron poslao sam joj poruku. Javi kada dodješ? Dodala je. U krevetu sam, javio 
sam da sam stigao. 

thSat, Sep 16  2017, 3:42 am

Pozvao sam je, noć je uveliko. 

thSat, Sep 16  2017, 8:45 am

Pošaljem smajli kiss. ONA: Jutro. JA: Morning. Naspavao? Pitala je. Koma sam 
odgovorio sam. Zašto? Pitala je. Sanjao stalno nešto, bit će ok. A ti? Ok, nije loše, 
napisala je. JA: Drago mi je. Idem se umiti i kafu skuvati, tu sam. Ljubim, wow. 
ONA: Lep dan ti želim. Hvala dušo moja i ja tebi naravno, dodao sam. Pošalje mi 
dva kratka video klipa o macama i kucama što se šalje putem mesengera. Svi mi to 
dobijemo od nekoga. Ja sam joj poslao slike mačka Lea i sebe. Pozvao sam je. 
Slala mi je nešto tekstova sa blogova i pozvala me je. I poslala sliku svoga psa. 
Putovao tog jutra za Novi Sad i neplanirano bio sa njom na vezi. Celo vreme u 
autobusu i prevozu smo se raspravljali o poverenju, prevari, vernosti i ko sam ja i da 
ne želim da kada sam sa nekim da sedim na dve stolice. Od samog jutra kako sam 
krenuo prema stanici smo na tu temu raspravljali. Jer mi je govorila da gde god idem 
ima žena i da slobodno mogu nešto da muvam, kresnem, da ja nemam obaveza pre -
ma njoj i sl. Da mi to niko ne brani i da uvek mogu nekog imati. To je sex, potreba i 
sl. Da tada mi to još nije tako jasno bilo, no to je govorila ona, jer je imala taj stav i 
mišljenje jer je ona bila takva, koja je to radila. Celo leto smo se oko toga raspravlja- 
li. I da niko ne može biti veran i da kad tad će u nekoj situaciji doći do prevare i 
sexa. Da ne postoje ni muško ženska prijateljstva i da njeno iskustvo to govori. Da 
se ipak otkrije da muškarac želi više od prijateljstva. Ja sam govorio to što ne želiš 
tebi da rade, nemoj ni ti drugome. I ako sam rešio da budem veran nekome, to isto 
očekujem i od svog parntera ili partnerke. 

thSat, Sep 16  2017, 4:27 pm

Stigao sam. Predivan je dan, ljubim napisao sam joj. Uživaj u danu! Odgovorila je.
Poslao sam joj sliku gde pijem kafu i sebe. ONA: Videla sam kaficu. Imam vremena 
i prošetaću po gradu. ONA: Lepo, smej se ;) JA: Ljubim i želim te. Kiss. ONA: Kiss 
je napisala. Doputovao sam u Novi Sad i otišao na promociju knjige od svoje prija -
teljice i da se upoznam sa lektorom svoje knjige i ostalima. 

thSat, Sep 16  2017, 7:51 pm

Nije se čulo, slabo.. mislila je na moj live video. Išao sam live na FB i prenosio 
dešavanje sa promocije gde nas je bilo nekoliko, uglavnom žena tamo. Pojačat ću 
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odgovorio sam.  Kiss

thSat, Sep 16  2017, 10:50 pm

Priča se o koroskopu, astrologiji, lečenju. ONA: Klasika. JA: Ova žena što je lektor 
za knjigu, baš se svačim bavi. Javljam joj šta radimo tamo. Klasika, odgovorila je. 
Naravno bilo je i slika koje smo postavili i ja na svoj zid o tom dogadjaju i gde se 
videlo ko sa kim sedi. Tada sam poveo i svoju prijateljicu tamo samnom iako nije 
tada znala da će ići. Sedela je pored mene naravno. Ova žena što je lektor za njigu, 
baš se svačim bavi. ONA: Lepo. To kakva je za žena lektor i čime se bavi i kako sam 
prosao sa njom, to je u nastavku. 

thSun, Sep 17  2017, 12:56 am

Na pivo sam, pun je korzo i grad. Na pivo, izlazak sam bio sa prijateljicom sa kojom 
sam veoma blizak i samo smo pričali, smejali se, prošetali i naravno slikali se tamo 
gde smo sedeli. Ona je objavila te fotografije kod nje na zidu. Bio sam rekao da ih 
obriše, pa je ostavila samo sebe samu. Jer nisam želeo da ONA: Vidi to i pomisli da 
nas dvoje imamo nešto. (da ipak ih je videla). Naravno da kao predhodni muškarac 
iz svog ranijeg života da bih možda zgrešio, udvarao se i sl. No lomio sam se na dva 
dela. Nisam želeo biti onaj koji jedno govori a drugi radi. Ne što sam ja to obečanje 
nekome dao, kao zakletvu, nego što sam sebi obećao. Legao sam al ne mogu da 
pričam jer je tišina i roditelji su tu. Al mogu te slušati ako želiš. Laku noć, ljubim. 
Pretpostavio sam da spava jer je kasno i nije odgovorila. Prespavao sam na 
pomoćnom ležaju kod prijateljice. 

thSun, Sep 17  2017, 8:05 am

Ljubim, dobro jutro poslao sam poruku. Skuvali su mi kafu i poslao sam joj sliku 
šolje i kafe. Kiss, ONA: Kiss. Mislim da foliraš, ne znam zašto. Po tim fotografija- 
ma se vidi. Umetnik-glumac :) Na šta misliš da foliram napisao sam. Zovem je neće 
da se javi. ONA: Ah, sve je ok. Odoh da spremam zimnicu. Ponovo se ne javlja. Pa 
javi se, napišem joj. ONA: Ne mogu da pričam, čekaj. JA: Čekam. ONA: Opet mi 
posla ovo!? Koje pitao sam, zovi me. Ček odgovorila je. Čekam!  Pozvala me je. 
Loša je veza bila a spremala se da krene, izašao sam vani i zvao je na broj mobilnog. 
Da naravno videla je fotografije koje smo postavili i sa same večeri oko promocije 
knjige i ispao sam glumac i lažov. Kao celo vreme sam jedno govorio a ipak nešto 
muvam, nisam kao bio iskren i glumio sam. Jedva sam uspevao da objasnim da gre -
ši. Bee, ne by, be, jedno je. JA: Hvala dušo, vidim da je nešto bilo čudno. Ispravio 
sam. 

thSun, Sep 17  2017, 12:41 pm

Otišao sam na kompanijski seminar i poslao joj fotografije odande. 

thSun, Sep 17  2017, 2:48 pm

Ovde je bila Irma, (mislio sam na uragan.) Strašno nevreme. ONA: Auuuu

thSun, Sep 17  2017, 7:00 pm
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Hello from NS. Završili smo napisao sam. Hello odgovorila je. U prodavnici sam. 
ONA: Super. JA: dr. Čanak je bio dobar (mislio sam na predavača), i mene je 
zapamtio, pa mi se obratio. ONA: Super. (oduvek je bila kratka u izjavama i 
pisanju.). Poslao sam joj par slika sa seminara na kojima sam ja sa liderima. 
ONA: Baš lepo :) JA: Zovi ako možeš? Pozvala me je. JA: Kiss prelepa moja dušo.  
Što si lepa! Haha, hvala nasmejala se i zahvalila. Video sam slike sa spremanja 
zimnice kod prijateljice u dvorištu. Stvarno, wow. Lepša od zimnice, hahaha. 
Ljubim. (da bio sam i tada tema razgoovra njih dve ). Kiss napisala je. JA: Imam 
smeštaj, prespavat ću tu kod prijateljice, blizu je stanica. Sada mi se javila komšinica 
pored stan. Padala je kiša i Aki je mokar, i laje celu noć i kuka. Psa sam morao 
ostaviti vani jer je bilo još uvek leto i toplo, vode i hrane i da ga neko iz komšiluka 
još brine, no navikao je da uveče bude unutra i da sa nama spavao. Padala je jako 
kiša, bio je mnogo mokar i napravio zabunu. Jer nisam imao uveče prevoz i moram 
ostati do sutra. Obradovali smo se oboje jer smo se najzad sreli i uživo. Jedna divna 
duša koja je bila trenutno sa sinom u stanu. Pričali o svemu i svačemu. Prespavao 
sam i ujutru sam zajedno sa njenim sinom izašao iz stana. Ja na stanicu a on u 
školu.Celo vreme sam brinuo i da sam mogao preleteo bih zbog njega kući, no nije 
moglo i jedva sam čekao da krenem. Čak sam našao i prevoz od Vršca do kuće tako 
brzo i već oko podneva bio kući. Joj tako mi se obradovao što sam stigao. Njoj još 
pišem. Odleteo bih da mogu. Mokar je a neće da se skloni u kućicu. Legao sam da 
spavam. U krevetu sam napišem joj. Zovi kada možeš ?
ONA: Da zovem? JA: Yesss i pozvala me je. Pa smo još dugo pričali u noć.

thMon, Sep 18  2017, 5:46 am

Pozvala me je. Ustao? Ustao, kuvam kafu kao kod kuće, hahahha. ONA: Lepo. 
Sin je tu i krenućemo zajedno. Dete ide u školu a ja ću na stanicu. ONA: Super. JA: 
Prekinuo se net, ispadalo je noćac. Nisi se naspavala. Baš bi mogli još! (mislim na 
spavanje, san). ONA: Baš. (bila je budna zbog mene, nas.). Ovde saobračaj, Bulevar, 
prometno je. Promeniš krevet i nema spavanJA: (teško se prilagodim spavati u dru -
gom krevetu). ONA: Hahha spavaćeš kasnije.  JA: Dobro sam se snašao, kada si do -
bar i svi te vole. ONA: Tako je dušo. JA: Jess. Kiss for you. Želim divan dan. ONA: 
I tebi :). Poslao sam joj post fotografiju. Živeti na planeti sa milijardama ljudi, a 
misliti samo na jednu osobu - to znači voleti!!

thMon, Sep 18  2017, 10:30 am

ONA: Putuješ? Daaaa, Plandište 20 km. Do Vršca. ONA: Čeka te Aki :) Daaa snimat 
ću kada stignem i poslat ću ti da vidiš! ONA: Da. Da sam mogao sinoć odleteo bih. 
Ima da ga ljubim i tebe, ne samo njega. ONA: Yess. 

thMon, Sep 18  2017, 12:49 pm. 

Šaljem joj tri videa i fotografiju Arona kako je to bilo kada sam stigao. Ljubili se i 
nije gladan. ONA: Duša. JA: Duša, mokar. Sada ce da spava. A ja pijem kafu. Ja sam 
umorna ali moram ajvar da završim. Pretpostavio sam napisao sam. Podelit ću ove 
energije što mi je ostalo. Drago li vam je ? ONA: Da, da, hvala dušo. JA: Ljubim 
divna dušo ;) Možem čujem na kratko pitao sam :). Pozvala me je. Pozvao sam je.

thMon, Sep 18  2017, 6:44 pm
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Još srećniji bih bio da si mi tu sliku sa zimnicom poslala meni ovde. (postavljala je 
javno kod sebe na profilu ali je mene zaboravljala i uvek sam naknadno joj tražio da 
mi pošalje only for me). Izbija sreća iz tebe na toj slici. Ljubim te. ONA: Daa, umor. 
JA: Ne, ne vidi se on. Poslao sam joj video moje nove pesme: Ja plakao sam. 
Pozvala me je. 

thMon, Sep 19  2017, 10:49 pm

Propustio sam njen poziv pa sam je pozvao nazad. 

thTue, Sep 19  2017, 9:48 am

Ljubim te dušo moja i divan dan želim. Pošaljem i smajli. ONA: Budio se :) Da, pet 
do devet. Bio na webconference. Prešla firma na zoom (platforma slična skajpu). 
ONA: Ja sam na odmoru :)  JA: Lepo, lepa moja duša u lepom danu. Jesi li pročitala 
post.? Znaš šta bih voleo! Šta pitala je. Ma moj post, to jest ukrao sam, prepravio. 
ONA: Videla. JA: Hihi , pijem kafu, bio se probudio negde pola pet i slušao kako 
dišeš i posle zaspao. ONA: Pištalo je nešto baš jako. JA: To noću nije kada sam se 
budio. Ko zna zašto je pištalo. Amerika Australija, Kosmos hahaha. Šalim se na to, 
ko zna kuda i preko koga ide ovaj naš razgovor mesengerom. Hahah, nasmejala se i 
ONA: JA: Energija, ljubav. ONA: Bučna ljubav. JA: Hahah, da nije, ne bi bila 
zanimljiva, ono bila bi bzv. Pošaljem joj smajlije pune ljubavi. Pozvala me je. 

thTue, Sep 19  2017, 4:43 pm

Pozvao sam je. 

thTue, Sep 19  2017, 7:21 pm

Hvala dušo moja, obradovao sam se. Uvek je odgovorila. JA: Kiss i pošaljem sliku 
crtanu kako muškarac sedi na šolji i kucka se. Jer sam ja bio tog trenutka na njoj. 

thTue, Sep 19  2017, 10:00 pm

ONA: 22:00. Poslala mi je vreme koje je ugledala na satu ili telefonu. Često smo se 
igrali sa tim jer su to poruke andjela i da se dešava da u isto vreme i pogledamo 
oboje. JA: Vaše misli su poput semenki. ONA: Daa . JA: Istog trenutka sam ti pisao. 
ONA: Da. JA: Daaaaaaaaa, sada je 10:10, ONA: Da. Već sam postavio 22:22. Na 
svoj zid. Nasmejala se. Rekla si da mogu bez tebe. Večeras na Zoom. Direktor pita, 
pomagaj Miroslav. Ti si pravio uputstvo. Hahhaha. ONA: Tako je......
Sa stonog računara sam bio, pa nije bilo kamere ali sam kuckao kao poruku a on čita 
na glas. Hahahha. Vidiš mislimo da nas ne prate, sve se gleda sa strane šta radimo. 
ONA: Ceni sebe i ceniće te. JA: Da dragi, draga. ONA: Hahhaha. Naravno. JA: Ja 
sam bre Gradonačelnik ovog grada, niko nije kao ja obučen kada ide ulicom. Ceo 
grad je moj. ONA: Uh, to je da se tešiš.. JA: Ne tešim se, osečaj je izvanredan. I 
pošaljem video sa pesmom lutko ja sam rešen da plešem sa tobom. 
ONA: Kukla. JA: Kukla? Si pogrešila ili ja ne znam šta znači. ONA: Znaš šta znači? 
KUKLA Lutka na Makedonskom. Joj, nasmejao sam se. 22:22 napišem da sam 
video koliko je sati i dvojke. ONA: Zabrazdio si. JA: Hahhha odbrazdi me. ONA: 
Važi, šalji meni svaku drugu. JA: Oki doki. Jedem pa ću kući. Ok napisala je. JA: 
Šetaš sa nama ili čekaš da se vratimo? Mislim na mene i Arona u šetnji. Videću 
odgovorila je. Poslao sam joj sliku iz šetnje. ONA: Lutkica. (misli na psa) JA: 
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Ljubav. ONA: 23:23 JA: Postavi ti. ONA: Neću. Šaljem joj još slika Arona i sebe. 
ONA: Bele šapice. Crna kapica. JA: Beretkica. (imao sam je na glavi). Razmenili 
smo još neke fotografije. 

thWed, Sep 20  2017, 6:14 am

Uživala sam noćas... JA: Drago mi je. Ljubim. Koma sam, baš sam zaspao iako 
sanjao svašta. 

thWed, Sep 20  2017, 10:06 pm

Poslao sam joj dve šaljive fotografije sa zida. Jedna gde je ona vezala muškarca u 
krevetu i on pita šta će biti sada a ona se okrenula da spava. 

thONA: Hahhaha. JA: Wed, Sep 20  2017, 12:46 pm

Pošaljem smajli, kisss

thWed, Sep 20  2017, 3:20 pm

Pozvala me je.   

thWed, Sep 20  2017, 6:21 pm

Poslao sam joj sliku podzemne garaže kakvu bih voleo da imam i takvu imam u svo- 
joj mapi na zidu. Pozvala me je, pozvao sam je. Hahaha, u krevetu sam. ONA: I JA: 
Ček min napisah. 

stThu, Sep 21  2017, 6:14 am

Pozvao sam je. Uglavnom je u to doba joj svirao alarm za ustajanje. 

stThu, Sep 21  2017, 10:02 am

Ljubim, upravo budio se. ONA: Ljubim, naspavao se?. JA:Ono kišta pada i vreme za 
spavanje. Idem se umiti i kafu skuvati. ONA: Kiss. Pošaljem joj smajli zagrljeni 
kučići. I Miroslav će uživati u četvrtku, kada mi stigneš ovde u poruci :) ONA: Aaaa. 
JA: Da dušo. Da mi je ta slika stigla ovde only for me! . (uvek sam morao tražiti da 
osim za javnost bude i meni poslata). ONA: Bit će. JA: Drago nam je. ONA: 11:55. 
JA: Imali smo isto. 10:01. Da zovem pitala je. Min dva, obuvam se da krenem. Poz- 
vao sam je JA: 1:11  1:21 :) Ljubim, uh dušo moJA: ONA: Kiss. JA: Kiss. Raspa -
metila si me ako se tako kaže. ONA: Zašto? Će mrem, hahaha. ONA: Nećeš mreš. 
Neću, pogodi šta grickam? ONA: Znam. Poješću i bananu. Pričala mi Jelena o seansi 
sa njenim sinom. Sada sam pričao i sa Viki i kaže suze mi idu. Zovem, da zovem? 
Da.  Poslao sam joj screen svog telefona gde imam njenu sliku na ekranu. Ljubim ti 
srce i dušu, kisss. Snimio sam video, pa ću ga podići. ONA: Bravo, zovem? Može 
naravno napisao sam. Poslala mi je svoju sliku i psa, pa me je pozvala. ONA: 20:20. 
JA: 20:20 Lepoooo, pobeglo mi je, misleći na vreme. Stigao mi je propolis. ONA: 
Lepo. JA: I za nos i grlo, mesto kapljica. ONA: Extra. Yesssss, naravno napisao sam. 
Kiss. ONA: 21:21. Joj opet mi je pobeglo. Kući sam. ONA: 22:12. JA: 10:11. ONA: 
Zovem? Da. Upravo sam to mislio da napišem. Pozvala me je. 
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ndFri, Sep 22  2017, 5:20 am

Pozvao sam je pa je i ona mene. 

ndFri, Sep 22  2017, 9:43 am

Dobro jutro ljubavi. Dama u crvenom. ONA: Jutro :) JA: Petak, ljubim :) ONA: 
Ako, svaki dan je lep. Naravno svaki napisao sam. ONA: Što ne spavaš?. I mi u 
njemu. Webconference u devet i pijem kafu i nastavljam sa radom. Dobro sam 
spavao :). ONA: Lepo jutro :) :) :) Lepo divna dušo :) Baš mi je bilo wow. ONA: 
Iznenada. JA: Hihi ko bi se nadao, hahahha. Uzvratit ću :). ONA: Bilo mi je 
zadovoljstvo. JA: Hvala takođe :) UH, ljubim te svuda, svee, sveee i želim jako, 
jako. ONA: Daaa. JA: Šaljem ti upravo svoju energiju srca, sve vri u meni. ONA: 
Da dušo. JA: Nema smajli koji to može opisati. ONA: Nema. JA: Držim desnu ruku 
na srcu i grudima. ONA: :) :) :) :). JA: Ne da bih sprečio energiju, to je tako veliko i 
povezano sa univerzumom. ONA: Uživanje. JA: Zamisli da si me zagrlila i da je to 
tvoja ruka. ONA: Možeeee. 10:10. JA: Ja ću staviti svoju preko. 10:01. Stavio sam 
srca kao pozadinu. Vodili smo ljubav skoro svake noći, nekada i preko dana. Ovaj 
put je to bilo toliko energetski stvarno, pravo. Svaki atom u mom organizmu je bio 
povezan sa njom preko univerzuma. Srce je bilo ogromno, pa to prelazi na grudi, 
spušta se ka stomaku i onda bude celo telo tako nabiveno energijom, sve vri i ključa. 
Orgazam je takav da se to ne može opisati. Kada smo i bili fizički zajedno mislim da 
nije bio takav doživljaj, takva povezanost i orgazam kao na ovaj način. 

ndFri, Sep 22  2017, 12:21 pm

Poslala mi je svoj selfi gde je obučena u crveno. JA: Ljubim, kiss, thanks. ONA: 
Setila sam se. JA: Hvala, ljubim. Uh. Zvao sam je i ne javlja se. Sorry nisam pitao a 
zvao sam. ONA: Evo završavam pa zovem. 12:34. wow iznenadio sam se  za bro -
jeve. Često ih je vidjala i baš ove povezane. ONA je mene pozvala. 13:31 zvali smo 
jedan drugog nekoliko puta. 

ndFri, Sep 22  2017, 6:33 pm

Poslala mi je fotografiju gde je bila ranije na nekoj proslavi i sedi sa koleginicom i 
ima obučenu haljinu sa velikim dekolteom i da viidm kakve je tada imala grudi. 
Zvala me je nekoliko puta. Pošaljem joj 10:10   i  22:22 . Brojevi jesu ali je to vreme 
koje ugledam na satu. Propustio sam par njenih poziva. Ne čuje baba, našalio sam se 
i nasmejao. Ček pakujem se da krenem pa te zovem. 

rdSat, Sep 23  2017, 6:41 am

Pozvao sam je iako je jutr. 

rdSat, Sep 23  2017, 9:08 am

Ona je mene pozvala dva puta. 

rdSat, Sep 23  2017, 11:53 am
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Divan dan i mi u njemu. Autorsko pravo ću staviti.. Hahhaha. ONA: Kopirala sam 
te? Daaa napisao sam. Nisam ni ukapirala... JA: Možeš naravno. ONA: Sada ću da 
promenim. JA Neeeeeeee. Razmenili smo neke slike i pozvao sam je. 

rdSat, Sep 23  2017, 6:13 pm

Pozvao sam je i ona je mene. 

rdSat, Sep 23  2017, 9:52 pm

Prelepo divno biće. ONA: Da, draga. JA: Da dragi. U gradu sam. Offis. Morao doći 
do prodavnice nešto pojesti. Neću dugo. Ljubav moja, krećem kući. Noćas nismo 
izgleda bili na vezi. Ili ne bude kod kuće ili možda spava?. Ako ne piše pozvao sam 
je ili me je pozvala u večernje ili noćno doba, znači da tada nismo bili na vezi i slu -
šalicama. Takva svaka noć mi je bila veoma teška jer se na to lako naviknemo.
Subota je ovo bila i najverovatnije je da je izašla u grad i kada se vratila i gde je bila 
to samo ona zna. Jer na takve stvari nije nikada davala objašnjenja. 

thSun,Sep 24  2017, 8:43 am

Pozvao sam je kada sam se probudio. 

thSun, Sep 24  2017, 12:10 pm

Ljubim, bemti podne je. Dal sam se komirao. ONA: Šta reči. JA: Hahahha, ovo 
nisam odavno. Idem se umiti i kafu skuvati. Dušo moJA: ONA: Idi. JA: Zovem? 
ONA: Ček? JA: Zovi onda ti, ljubim :) Pozvala me je. Poslao sam joj crtane postove 
i onu gde sedim na šolji sa telefonom. ONA: :) :) :). JA: Hahah, spremam se pa ćemo 
u šetnju. ONA: Ajd šetajte. JA: Ljubim srećkicu, vojim oka dva. ONA: Mmmmm. 
JA: Da, da. Hmmmm. Očeš šetaš sa nama? Posle, pravim palačinke. JA: Lepo, dve 
za mene sa kremom :). Zovi ti! Ok napisala je. A ja sam otišao u šetnju sa Aronom 
do i oko jezera. Nedelja je naš dan za tu dužu šetnju. Poslao sam joj nekoliko naših 
fotografija sa šetnje. ONA: Je meni par fotografija. Voli Aston Martin automobile. 
Pozvao sam je. I poslao par šaljivih slika. I onda je ona mene pozvala. 

thMon, Sep 25  2017, 12:12 am

Pozvao sam je. Poslala mi je sliku psa kako spava u krevetu. Znao je i da pokvari 
posteljinu. 

thMon, Sep 25  2017, 6:15 am

Pozvao sam je. 

thMon, Sep 25  2017, 9:55 am

Šaljem smajlije, ljubav, grlim i ljubim. Only smile, hahaha duša moja. ONA: Kisss. 
JA: Uh, kissss. ONA: Jesi li se naspavao?  Svašta sanjao, baš gluposti i probudi me 
za devet. Nikako da se probudim, kasnio par minuta, bio na webu i sada pijem kafu. 
Ti si malo spavala pitao sam. Čula sam te, nešto si jecao u snu. Da bre, sada se 
sećam. Skoro sam plakao. ONA: Daaaa JA: Glupi neki san. ONA: Hoće nas. JA: 
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Ono bio bespomočan i pomozi mi i nisu hteli. Trebala si viknuti i probuditi me. 
ONA: Brzo si prestao, nisam morala da reagujem. JA: Hahhaha joj što sam se slatko 
nasmejao, hahaha. ONA: Kada? Sada, nisi morala da reaguješ! ONA: Šta??? Haha- 
hha nasmejali smo se oboje. JA: Šaljem ti ljubav i energiju za ostatak dana. ONA: 
Ljubim. JA: Ljubim :) jeeeeeeeee ljubim dušo moja, poslao sam sve podatke i zva -
nično sam pisac.. Sve je odobreno i zavedeno. Odobrena je i knjiga tako lektorisana. 
Koliko ču ih pisati u narednom periodu i kakva će biti dela i sl. ONA: BRAVO!!! 
JA: Baš sam srećan. Kaže Viki, skačem po sobi. Kaže čestitam kolega. ONA: Extra. 
Poslao sam nekoliko smajlija koji se radujuuuu. 

thMon, Sep 25  2017, 2:01 pm

Poslao sam joj par fotografija pa me je ona pozvala. Otišao sam do kineske proda -
vnice i kupio plastične  šolje žute boje sa nacrtanim smajlijem. Slikao i poslao joj da 
vidi. Pozvao sam je. 

Mon, Sep 25th 2017, 9:43 pm

Pozvala me je nekoliko puta. Uglavnom se prekidalo zbog nekog drugog  poziva ili
Obaveza. Poslao sam joj fotografije da vidi šta sam za jednog kupca  spremao oko 
grejanja. 

Tue, Sep 26th 2017, 5:32 am

ONA me je pozvala.

Tue, Sep 26th 2017, 1:37 pm

Ti meni ni dobro jutro da pošalješ.. Stiže mi poruka. Čekao sam tebe i baš se mislim 
hoće li. ONA: Čekaj i dalje.  Zvao sam je i ne javlja se. Osećaj je baš zajeban sam 
napisao. Ne javlja se. A što ti meni nisi a prebacuješ mi? Ne javlja se. Ne javlja se. 
Nisam terao inat, samo sam očekivao da mi se javiš, pošalješ smajli, šta god. 2:22. 
ONA: J  Pozvao sam je. Pošaljem par fotografija i sliku čokoladice koju sam pojeo. 
ONA: On želi da mu pišem.. Opširnije, osećajnije, emotivnije. A ja čuvam  svoje 
reči za neke posebne trenutke šaptanja u  zagrljaju na jastuku, držeći se za ruke. 
Hvala ti za trenutke blaženog osećaja dok slušam tvoj glas. Dok su me tvoje ruke 
dodirivale. Taknut ću i ja tvoju dušu..
    JA: Uh dušo moja. Takla si je u deliću sekunde sada. Ovo je neverovatno koje su 
me emocije obuhvatile. ONA: Ako mislis da ne umem da pisem J Ljubim..
JA: Pošaljem smajlije koji šalju poljubce. Ljubim.Hvala ti srećo moja istopih  se kao 
sladoled J Zagrli me jako, jako.ONA: Da draga. Ponovo joj šaljem smajlije gde 
pokazujem kako se radujem.  koji sam ja emotivac,ovaj put radosnice . :) ONA: Me 
je pozvala.  Pošaljem joj nekoliko fotografija jedno psa braon boje koji mi je došao 
tu u kafić gde sam sedeo i popeo sa na mekanu stolicu da spava. ONA: U stolici!! 
Daa velika maza odgovorio sam. U krilo mi se popela. Pošaljem joj naslovnu 
fotografiju koja bi trebala biti na naslovnoj stranici moje knjige One I JA: ONA: 
Love. JA: Ovako je kako su oni stavili tekst u slici. ONA: Pa ne svidjaju mi se slova. 
JA: Daj sugestiju? ONA: One i ja veča slova, drugi oblik. Ime i prezime drugi font. 
Probaj videćeš. OK. Što mi se dopada wow dodao sam. ONA: Eee, klasa J  JA: 
Znači volela bi takve imati? (mislio sam na muškarce). ONA: Takvi sa malim 
izmenama bi možda mogli.. 
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Pošaljem još dve slike, drugačije za naslovnu. Drugačije je već napisala je. Još jednu 
gde je muškarac sam a sve su žene okolo, slika je sa nekog plesa. ONA: Da slatko. 
On da ima crvenu majicu. JA: Možda treba pitati za autorsko pravo fotografije, pa 
kako da ga obučemo pitao sam?  Da, treba napisala je.  Realno pažnju privlači naj -
više onaj par, crvena haljina.  Morao sam je okrenuti naopako jer koricu su 
duguljaste. ONA: Ok je, da. Hahah nasmejali smo se oboje. Teško ćemo izabrati, te 
ova, te ONA: Mada nije loše, dopada mi se ta grupna. ONA: Nije teško, napravi više 
i izabraćeš. Čudo ta da ti se sviđa J  JA: Pa jer ih ima više, hahaha. ONA: Okružen 
ženama. J  Rekla si da ih bude u pozadini, nisam našao nešto slično, samo sada jed- 
nom. ONA: Ta je naslovna za muške. JA: Znači vraćamo se na tu u crvenom. Poša- 
ljem joj je ponovo. Al je naopaka ili baš da bude tako. ONA: Meni je ok što je nao -
pako. I meni se dopalo kada sam okrenuo. Pošaljem još jednu u crnoj beloj boji su 
obučeni. ONA: Svidja mi seeeee. JA: Jeeeee a da tako stoji na kant, kako bih rekao. 
ONA: Znam. JA: Na knjizi popreko. ONA: Šta je kant? Pa popreko. Pošaljem joj 
sliku parčeta pice koje sam kupio da pojedem. ONA: Prijatno. Hvala dušo odgovorio 
sam. Vratio sam se kući i krenuo sa Aronom u noćnu šetnu. Poslao sam joj fotogra -
fiju njega i ulice. Medonja napisala je. Poslala mi je dve fotografije na kojima su že -
ne sa tetovažom na grudima. Znao sam da bi potajno volela da ima neku na sebi. 
Pozvao sam je još u toku šetnje i posle kada sam se vratio i legao da spavam. Nara -
vno ostanemo po celu noć na vezi. 

Wed, Sep 27th 2017, 6:14 am

Pozvao sam je. Uglavnom u toliko joj sati zvonio alarm na telefonu za ustajanje. 

Wed, Sep 27th 2017, 9:42 am

Pošaljem smajlije gde je ljubim. Ljubim dragu svoju. Divan dan dušo i mi u njemu. 
ONA: Ljubim. JA: Mnogo i jakoooo. ONA: Da, draga. JA: Hehehhe, da dragi, 
nasmejah se. J ONA: Naravno. JA: Nešto si mi slabo spavala noćas? Konstatovao 
sam jer smo bili na vezi. ONA: Da, odvratna noć, a i dan je bzv. JA: Što dušo? 
Šaljem ti ljubav, energiju, osmeh. J ONA: Hvala dušo. Pošaljem joj smajlija koji 
šalje srcad. Kaktusu moj, koji tek pupi J ONA: Nasmeja me dušo. I ti mene, cepam 
se, osmeh od uha do uha.  Kaktus i balon, ona tvoja slika J J J .Misli na sliku gde 
sam joj poslao kako kaktus leži u krevetu sa lumbalonom a on ima sve na sebi 
flastere, jer čim ga ona dodirne, jadnik pušta vazduh. ONA: 10:01. Daaa, tvoje je, ti 
si pre videla. Vaše misli su poput semenki koje počinju klijati. Možda ste već videli 
dokaze dozrevanja vaših želja. Ovo su znakovi da stvari hoće i već rastu u 
željenom smeru. Verujte i dalje! Veruj dušo J Tako se blaženo osećam J Zbog? Pa 
ti si mi u mislima. 12:12. 01:01. ONA: Hoće te. Da dušo, ček samo da pojedem 
supu. Pa sam je pozvao. Poslao sam joj sliku prekrasnog goluba sa krilima. ONA: 
WOW. 

Wed, Sep 27th 2017, 4:58 pm

Pozvala me je, pozvala me je. Pozvao sam je. 

Wed, Sep 27th 2017, 8:35 pm

Pošaljem joj smajli gde je jako ljubim. ONA: Cmok. JA: Dušo moja cakana. 
Pošaljem joj slike čokoladice koju sam kupio i tog trenutka jeo i želeo podeliti sa 
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njom. ONA: Njam. Pola za tebe napisao sam. ONA: Hvala dušo J Uh, molim dušo, 
ko da sam trudan. Pojeo dve banane, štapiće i tu čokoladu keks. Hahahha nasmejala 
se. Jedino što bi morao neko da me kresne, ne ostaje se trudan na usta. ONA: A jaaa, 
nisam te kresnula??? Hhahahaahahahhahahhahahaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Jesi 
dušo. ONA: Sada se vadiš J J J Hhahahahaha , joj kako se sepam. ONA: Lepo je 
to. JA: Naravno lepo. Evo polako ću da gasim i idem kući. (mislim na kompjutere i 
uređaje u kancelariji). ONA: Nekresnut J Daaaaaa, bit ću kasnije, hahahahhaa. 
ONA: Uhhh. JA: Uhhh, ljubim te jako, strasno. ONA: Šta je strasno? JA:Ne strašno, 
nego strašno. Ahaaa, ukapirala je. 22:44 ONA: Sad videla. Šalje mi sliku četke fena 
za kosu. Nešto smo bili pričali kako ona izgleda i kako je koristi. 

Thu, Sep 28th 2017, 3:11 am

Pozvao sam je. 

Thu, Sep 28th 2017, 10:41 am

Poslao sam smajlije dva kučeta koji se vole i ljube. Ljubim, evo me. ONA: Ljubim. 
JA: Uh sada se budio a ti obišla svet. ONA: Baš. JA: Spavao sam i za tebe. Gde ste 
sada? Pili kafu, na 50 km od BG. JA: Znači još niste stigli u BG. ONA: Ne, lagano, 
u 12 počinje. Ja joj pošaljem 9:09 (poruka stvoritelja). ONA: Daaa. Its coffe time 
now. Naspavao si se? Pitala me je. Išla je na miting prosvetara u Beograd. 
JA: Daaa, sanjao svašta. Ono ušuškan, toplo. ONA: Lepo?. JA: Lepo, zvonilo mi za 
devet da ustanem, nije mi se dalo. ONA: Lenjivko.. JA: Hihihi, prekinulo se noćas. 
(mislim na vezu). Mislim da si zaspala, nisam hteo da zovem da te ne probudim. 
Videla sam. Probudila se u 4h. JA: Spavala si. Dobro je, bio bih te ipak probudio da 
sam zvao natrag. Ja kada sam se budio ono tek nešto oko pola tri, kada se prekinulo, 
kao da je prošla cela noć. Pa se rasanio, ipak sam zaspao. ONA: 11:11. Bio sam 
spreman, hihihi, napisao sam. Da ja joj napišem koliko je sati. ONA: Je li? JA: Jess, 
a ti? Stvarno J napisala je. JA: Ljubim taj osmeh J ONA: Daaa, znaš... JA: Kraji -
čak usana. ONA: Tooo JA: Pošaljem onaj smajli  sa dva kučeta. Ovako cakano. 
ONA: Ljubim. JA: Ljubim dušu, srce. Pošaljem joj svoju profilnu i ispod napišem 
tekst. Kada nekome uputite osmeh, osmeh će vam biti uzvraćen. Ulepšajte 
nekome dan i vaš će biti sjajan. Moj post je bio. 
11:22 .ONA: Kiss,daaa. JA: Daaaa. ONA: Imala sam nekoliko. (misli na vreme, 
brojeve koje vidi). JA: Pošaljem smajlija koji se raduje. Moja devojčica. ONA: Da 
JJJ JA: Zagrli me i nasloni mi se na grudi. ONA: Mmmm. JA: Mirisat ću ti kosu 
i disat ćeš sa mnom. ONA: Da draga J JA: Da dragi, hahaha. Da li je dobar auto -
bus? Ok, evo stižemo, pristojno. JA: Neću da smetam, javi se sama kada možeš. 
ONA: Važi dušo. JA: Ljubim dušu. J ONA: 12:21. JA: Hihihii sišao sam u kuhinju 
da napravim 3/1 i u kupatilo. Zakasnio sam. Vaše su misli poput semenki koje 
počinju klijati. Možda ste već videli dokaze dozrevanja vaših želJA: Ovo su znakovi 
da stvari hoće i več rastu u željenom smeru. Verujte i dalje.  One picture only for 
me, please. (uvek sam joj morao tražiti.). Neka koja nije javna i samo je meni name -
njena. ONA: Biće. JA: Ti divno biće. Napisao sam pesmu One i JA: I poslao joj 
audio video obradu gde je recitujem. ONA: Ček. Pa me je pozvala, propustio sam 
poziv. Pozvao sam je natrag. Carica... Zašto? Pitala je. Moja, eto zato! ONA: Tnx. 
Poslao sam joj kratak video gde je sijamska mačka sa malim mačićima.Ovakvih sam 
imao mnogo puta. Jer samo dugo godina držali sijamske mačke. ONA: Lepe. JA: 
Jesss, kao moja Dada. Uvek je imala mačiće. ONA: Ko je dada? Moja sijamka koja  
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je otišla sa 22 godine života. Pošaljem joj sliku čokoladice koju sam smazao. ONA: 
Trudnice J Hahhahaha, joj što se cepam od smeha. ONA: Cepaj se. JA: Prejeo sam 
se, muka mi je. ONA: Ako, mršav si, malo da dodaš. JA: Da te stignem?!Mene???!!!
JA: Daj mi od tebe malo. Ti se buniš da imaš stomačić. ONA: Ne dam, meni lepo J 
JA: Ljubim ga. ONA: Imammm, zato i jeste da ga ljubiš J JA: Dušo moja, da ga 
ljubim J ONA: Daaaa. JA: Jel gotov ručak?  Da, u busu sam. Imam punu kesu mesa 
za psa. JA: E sjajno. ONA: Dobila ja specijalno od konobara. Ima da se najedu 
mesa. (Posle tog mitinga su imali i ručak gde su bili svi zajedno.). Dobila na lepe oči 
pitao sam. ONA: Daa.  JA: Kisss. ONA: Tko umije.. (moja uzrečica.Njemu dvije). 
JA: Daaa, njemu ONA: Hahahaha nasmejala se. Na 15% mi pala baterija. JA: Oki 
kisss. ONA: Ljubim J. JA: Slušala si, hvala za like, kisss.  ONA: Ne, čitala sam 
tekst. JA: Nije isto, moraš čuti J ONA: Znam, čut ću. JA: Ti si muza. JA? Pitala je i 
začudila se. JA: Čut, hahahha. U svim mojim pesmama si ti. Gde ste sada? Bar na 
pola puta. ONA: Evo ulazimo u grad. JA: E brzi ste. ONA: Pa onako. Bar bilo 
veselo u busu? JA: Ljubav mojaJ lepe, samo ti. Al bez veze mi to da to napišem J 
Video sam joj fotografije. ONA: Nije baš tako. JA: Uh, na šta si mislila?. Komenta -
risao sam na slici, lepe. Šta! Nije tako?. ONA: Da, da. JA: Nije baš tako. ONA: 
Razumela. Sve znaš. JA: Sve dušo moja, cakano moje. Sve znam J  ONA: Ti jedeš 
a meni stomak raste!! Hahahha nasmejao sam se. E izašao sam. Bio da provozam 
Citroen jedan. ONA: Lepo. Ima drugar i svako veče mi se tu parkira. Reko da pro -
bam. O tom modelu i karavan sa razmišljao i ne mislim samo o tome, iako volim 
auta. Ti si na prvom mestu. I stalno u meni dušo. ONA: Uživaj u vožnji. Hahaha -
haah, daaaaa nasmejala si me dobro J Kisss. ONA: Kisss. JA: Pijem kafu 3/1. Ja 
sam legla. Javim se kada dodjem kući. Umoran je dan bio. ONA: Oči me bole od 
kuckanja. Zovi me onda pa ne moraš kuckati. 

Fri, Sep 29th 2017, 6:14 am
                   
Pozvao sam je. 

Fri, Sep 29th 2017, 9:23 am
              
Kada si stigla da si očistiš svoje Ja noćas izgleda. Jutrić divna dušo. Slušao sam te 
noćas. ONA: Tek ide na čišćenje moje ja. JA: Pomažem ti u tome. Da li smatraš da ti 
mogu pomoci? Razmišljaš? (čuti). Hihihi, ljubim te. ONA: Možeš dušo, ček čas pa 
ću moći da kuckam. Evo me J JA: Tucam, hahah ovaj tu sam. ONA: Uhhhh. Lju -
bim napisao sam. ONA: Veliko čiščenje mora dušo. JA: Ako smatraš tako, znači sve 
obrisati od juče. Nova ti, od danas. ONA: Ne sve, samo šta treba. JA: Ako smatraš i 
znaš šta da treba. Drago mi je ako sam bio od pomoći. Neko ko je otvorio, prosve -
tlio. ONA: Možeš biti, videćemo. Pošaljem one kučiće što se raduju. Direktno od 
Boga. ONA: Sram te bilo. JA: Joj zašto dušo? 10:00. Daaaaa, ti si prva videla. ONA: 
Mojeee. Daaaa tvoje je, dao sam ti ga. Moje srce. ONA: Ljubim. JA: Ljubim jako i 
mnogo J 10:10  ONA: Ahhhh. JA: Uhhhh, znala si da ove sekunde mislim na tebe. 
ONA: Paaa kao da sam znala. JA: Naravno da si tu stalno no upravo videh sliku 
jednog para kako su slikali selfi svoj i ono zaljubljeni.. pa sam video nas. ONA: Jeee 
11:33. Ona se raduje satu. JA: Ljubim tvoje je. Opet zakasnih. 11:23h. Postovao sam 
ovo vreme. ONA: Odoh radim. JA: Srećno, ljubim. 

Fri, Sep 29th 2017, 1:41 pm

Šalje mi sliku košarkaškog terena, tu se nalaze i ostali za druge sportove. Tu je i   
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bazen za kupanje. Ja joj poslao slike jedne male kuce koja mi je bila ispred, na vra -
tima od kancelarije i šta ja radim. Pozvao sam je. ONA: Je mene pozvala i poslao 
sam joj kako izgleda jastuče za putovanje koje se naduva. A ona meni kakvo ima 
ONA: Sutra sam se spremao za put. Na jedan seminar. U krevetu sam napisao sam 
joj. ONA: Još nešto da pozavršavam odgovorila je. JA: 11:22 i pošaljem slike lepe 
pandora narukvice koja mi se dopala jer znam da i ona to voli.  

Sat, Sep 30th 2017, 2:57 am

Pozvala me je. 

Sat, Sep 30th 2017, 7:42 am

ONA: Ljub. JA: Ljubim J Kako si znala? Hteo sam ja prvi, no da te ne probudim. 
Noćas se prekinulo. A zaspala si pa nisam zvao natrag. Slabo sam spavao, sve čekao 
da zvoni. Evo blizu smo BGD. Prelepo je vreme. ONA: Dremaj sada malo.
JA: Imam pored komšiju pa smo pričali. Za par minuta smo na stanici. ONA: Lepo. 
JA: Pij kafu i za mene. ONA: Da, još malo ću da leškarim. JA: Ležkari i  uživaj, ne 
ustaj još. ONA: Ljubim. JA: Hvala dušo moJA: Ti se dopada tekst u slici?. ONA: 
Da, vrh je. JA: Jesss, Kisss. ONA: Lepo se provedi.Naravno javljam se. I pošaljem 
sliku gde sam stojao ispred ulaza u hotel pored njihovog metalnog avatara. Jer je I 
ona imala takvu fotografiju kada je bila par dana ranije u BG. ONA: Hahahha, 
bravo. JA: Setio sam se, i vratim se da se slikam. Ušao u hotel na kafu i toalet. Lepo 
je unutra i restoran. Pošaljem joj sliku kafe iz restorana. Prijatno je napisala. Hvala 
divna dušo. Minde i cinde. Ljubim za objašnjenje. ONA: Kako ne razumeš? JA: Mi 
ne ide I će mi ide. Da li je to?.  ONA: Cinde kinde, kao ljubazno. Nisam znao za taj 
izraz, priznajem. ONA: To se ja zezam….

    Važno je da si me nasmejala. ONA: Pa da. Nezobiljna? JA: Ti si moja devojčica. 
Bajuba dum. Šalili smo se. to je iz crtanog Italijanskog filma. Linea. Ili Linija. Koja 
hoda i govori Bajuba Dum. Hahhaahaaa nasmejala se. Jeeee, volim te takvu. ONA: 
Hvala dušo. JA: Molim dušo. 

thSat, Sep 30  2017, 11:54 am

Ovaj put sam imao malu tremu na live od energije. ONA: Nemoj, ne treba J 
Ljubim. Pošajem joj slike automobila Aston Martin koji se parkirao ispred hotela. 
Zagledao sam ga i ja a znam da ih ona voli. Pozvao sam je i pričali smo. No primetio 
sam po glasu da nešto tu nije ok. 

thSat, Sep 30  2017, 4:12 pm

Pošaljem joj sliku kafe iz kafića gde smo ja i drugar seli na pauzi. ONA: Lepo. JA: 
Što je bilo dobro kod Lidije. Radili smo tehnike. Wow Energija. ONA: Super. Lju -
bim napisao sam joj. ONA: Kiss. Meditirali smo, nastavio sam joj pisati dešavanja. 
ONA: Lepo. Pošaljem joj fotografiju gde sam se sreo sa zajedničkim prijateljima. 
Videla sam. Eto upoznao si je :) . (aludira na tu mladu ženu sa slike.). JA: Zovem 
malo kasnije, trebalo bi oko sedam bus da mi krene. Pozvao sam je. Nešto mi nisi 
raspoložena pitao sam. Ljubim. ONA: Nisam :) Pošaljem smajli gde je grlim i lju -
bim. ONA: Hvala dušo. JA: Te amo. ONA: Uhhh. JA: Da, dušo moja. Mucho, 
mnogo. ONA: :) :) :). 
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Da dušo, baš sada osećam jake emocije. Da, da. Tu sam dušo. ONA: I JA: JA Piši mi 
ili pričaj. Ako je suđeno, desit će se. ONA: Kuvam, kiss. JA: Kiss, stigao sam. Idem 
kući. ONA: Super. Javim se napisao sam. ONA: Umoran?. Malo, sada sam sjeban. 
hahaha. Što  pitala je. JA: Video sam račun. ONA: Koji? Za šta me nahvatali za kar -
tu da nisam imao u gradskom prevozu. 7000 dinara. Auuuu. Sedneš jednom ugodini 
Jbg. Ček, samo da se presvućem. Pozvao sam je. 

Sun, Oct 1st 2017, 8:16 am

Pozvala me je. 

Sun, Oct 1st 2017, 10:53 am
                  
Its coffe time now. morning my darling. Devojčica moja :) Ljubim. ONA: Krećem 
da spremam džem. JA: Daaa kisss. 
 
Sun, Oct 1st 2017, 2:56 pm
                  
JA: Operacija šljiva Only for me. ONA: Jess. JA: Ljubim divna devojčice. ONA: 
Ljubim :) Pošaljem joj slike mene i Arona iz šetnje. Kisss. ONA: Kiss ljubim. 
JA: Ljubim dušu moju cakanu. Pošaljem joj sliku koliko sam kilometara prošao. 
Aplikacija za mobilni što meri korake. ONA: Pedometar. JA: Pa taj kao tvoj, mislim 
da ne radi dobro, treba da ima više km. ili ti koraka. ONA: nisam sve instalirala. Pa 
to je taj tvoj fabrički, isti su. Trebalo bi da ima više km. to jest da sam prešao. 
Cepam se. hihihihihi ide kolega live sa seminara i priča o FB i marketingu i kaže 
emajl :). ONA: Hahahhaha. Smejemo se oboje, jer je njoj smešno kako to on govori. 
Poslala mi je sliku gde se ljubi sa belom pudlom. Psom od prijateljice. JA: Ljubim 
vas oboje. Hvala dušo. ONA: Nije neka slika, ali je cakan kuca. :) JA: i nije samo 
kuca cakana. misleći i na nju. ONA: Daaa. JA: Daa dušo. Njam. ONA: Jeste njam, 
ukusno je :) Ti dušo napisao sam. ONA: Kaže jedan odmah me treba ženiti hahahaah 
A ja!  Pošto kači svoje slike na svoj zid i šta su radile, spremale zimnicu, bilo je i za 
očekivati komentare. Da napomenem da se još na početku hvalila da se može kucka- 
ti sa njih devetoro odjednom a da ne pogreši kome šta je napisala. Da ti (da je ona 
slatka sam mislio). Pekmez nisam probao. ONA: Hahhaha. JA: hahahaah ti si slađa. 
ONA: Naravno :) JA: Lepo, naravno. A od kuda znaš, si se probala. Hahahhahaa. 
ONA: Neee i Daaa JA: Hahaha, Da, naravno i miris i ukus. ONA: Oho oo. JA: Znaš 
da je danima bio u meni. ONA: Ahaaa. Pozvao sam je.  Mirišem čak do tebe :) 
ONA: Jesss. Jesss, te amo dodao sam. 

Sun, Oct 1st 2017, 11:58 pm

Slala mi je nekoliko videa koji kruže po fb sa životinjama. I ja sam njoj. 

Mon, Oct 2nd 2017, 8:54 am

Poslala mi je sliku zgodne zenske u donjem vešu. Pozvao sam je i poslao kratak vi -
deo o odmoru u Baliju. Vizualiziraj i vidi sebe tamo napisao sam. ONA: Uh, što je to 
doživljaj... JA: Daaaaaaa ONA: Ja više bih konkretno, ovo je za gledanje samo. JA: 
Pa konkretno je kada si i ti tamo. U svemu je prvo zamisao. ONA: I tako ode život u 
mislima, zarobljeni ostadosmo.. JA: ne dušo, sledi akcija. Ništa nije nemoguće. 
Samo treba želeti,kao ja što želim tebe :) . ONA: Znam, znam evo dogodine ću biti 
na maldivima baš u ovo vreme. :) JA: Jesss, kiss imam posla. 
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ONA: Ne razumem. JA: Hihihi imam grejanje praviti za kućice za pse, imam poru -
džbinu. ONA: Super. Jess, nisam tražio uplatu unapred. Snaći ću se nekako. Ljubim 
dušu moju. Srećkicu i devojčicu moju. Spremaš se? ONA: Da. JA: budi mi lepa kao 
ovaj dan. ONA: Od danas se posvećujem poslu, učenju i sebi. :)  JA: Jeesss,ne zapo- 
stavljaj nas. ONA: Nema više sedenja na telefonu ceo dan i noć :) JA: Može noću. 
Nadam se da to nema veze sa mnom? ONA: Sve ima veze ;) JA: Pa ja znam da imaš 
da učiš, ne moraš to da mi naglašavaš, niti te ja želim sprećavati. ONA: Niti možeš, 
naravno :)  Nadam se da nisam nešto pogrešio ? ONA: Nisi :)  JA: Te amo, ljubim te 
:) Uh dušo moja. Pozvao sam je. 

Mon, Oct 2nd 2017, 2:25 pm
                
Hvala takođe na uspešnoj radnoj nedelji. Još bih srećniji bio da je ovo bilo meni u 
inbox i only for me, mislim na sliku. Uglavnom se slikala kada se spremi za grad ili 
na posao i kada je našminkana, obučena i sl. Uslika sebe, napravi selfi i postavi na -
ravno kod sebe na zid. ONA: Daa, znam. JA: Drago mi jeee, kisss. 

Mon, Oct 2nd 2017, 10:49 pm

ONA: Laku noć. Setila se kada je legla da spava. Nije je bilo ceo dan. Laku noć sam 
napisao i posle toga zvao nekoliko puta i ne javlja se. 

Tue, Oct 3rd 2017, 7:40 am
                  
Zvao sam te sinoć. Zvonilo je. ONA: Zaspala sam, tel u drugoj sobi ostao JA: Bar si 
mogla da spavaš. Nisam ti duvao noću. Nasmejala se. JA: Nisam ti izgleda nedosta- 
jao, možeš da spavaš bez mene? ONA: Mogu, stigne umor. JA: Stigne naravno 
umor. ONA: Dremam još malo pa se čujemo. JA: Oki, ljubim. 

Tue, Oct 3rd 2017, 11:52 am
                  
I NI JEDNA DRUGA POSLE NJE. 

ONA: J  Pozvao sam je. Pitam se gde je od juče nestalo ljubim i želim te. ONA: Ne 
nije Miroslave, tu je. Ljubi te tvoja draga duša. (stavljam joj reči u usta, ona koja 
očekujem da mi slično napiše).ONA: Kiss Pošaljem joj sliku kafe i piva gde sam 
sedeo u kafić. ONA: Prijatna kafa :) JA: Hvala dušo. Pošaljem joj sliku pera kojeg 
sam našao i držim ga u dlanu ruke svoje.  ONA: Extra. Daaa moj ANDJEO me je 
posetio. Ljubim. O zahvalnosti, današnjem danu o prošlim i budućim dešavanjima!  
JA: 5:55 Pozvao sam je dva puta.  ONA: Na punjenju je telefon a ja moram da zavr- 
šim nešto i izlazim. Čujemo se posle. OK. napisao sam. Propustio sam kasnije njen 
poziv, pa sam je pozvao nazad. U šetnji smo napisao sam joj. Kasnije kada sam se 
vratio napisao sam da sam u krevetu. ONA: Ja u kuhinji. JA: Šta lepoga spremaš? 
Da li se sin vratio? Nije napisala je. JA: A nisi ga zvala? 12:21 Pozvao sam je preko 
mesengera. 

Wed, Oct 4th 2017, 10:12 am

Hej ti budalo, konju, Miroslave, prijatelju, kako god. Šta god da sam  u  tvome 
zivotu. Izvini sinoć sam zaspala. Sin je dobro stigao, sve je ok. Dobro jutro, želim ti 
divan dan. Šta god. Tvoja duša. ONA: Da, jutro :) Krećem na kafu do grada. 
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JA: Prijatelje ne treba na to podsećati, niti pokušavati izvlačiti reči iz usta, zar ne? 
Zaslužio sam mislim mnogo više od šturih i kratkih reči i bar neko bolje objašnjenje. 
ONA: Da, tako je. Zovem je i ne javlja se. ONA: Čekaj. JA: Sve zavisi ko nam je 
prioritet. Moraš me i ubediti da si vredna čekanja. Slušam?
ONA: Nema potrebe da te ubeđujem. Evo kako se dopisujemo već četiri meseca, 
videli smo se jednom. Ja da vodim život na slušalicama nisam zadovoljna time. (Na 
moj prigovor o ne javljanju sinoć, obrazloženju o ne javljanju je prešla, prečutala jer 
sigurno nešto krije i da tu noć nije ni spavala kod kuće ili ko zna kada je došla u 
ujutru). 
     Ti imaš sada svoj put, knjiga, promocije, seminari. Ne vidim gde sam ja u svemu 
tome. Zapostavila sam mnoge stvari, naravno svojom voljom. A od toga se ne živi. 
JA: Zovem je i ne javlja se. Napišem joj javi se. Ne javlja se jer opet zovem. ONA 
Čekaj! Čekam.  Ti si moj put. Zovi! Pozvala me je i već se i ne sećam al smo počeli 
se raspravljati.  Koliko virtualni ljubavi i realne samoće. Mislim da nisi u pravu, 
ovde je Miroslav.  
    Kada se neko voli, nije sam i ne postoje prepreke, nema goreg kada imaš nekog 
pored i opet si sam. I ne znači ti tada a osoba nije ne virtualna. Znam da si želela i 
želiš da smo bili više puta zajedno, no šta si uradila i ti povodom toga. I ja bih to 
mogao da kažem. Mogla je upaliti auto i doći, zar ne. Samo sagledaj razliku između 
nekog ko je iz tvog grada i mene koja bi moja promena trebala biti. Koji je moj ulog 
u svemu tome. Ja imam sve tvoje slike i na telefonu, dekstopu. Imaš li ti moju? Ima 
li još neko tebe tako?  Kada sam napisao moraš me ubediti da si vredna čekanja ne 
piši opravdanja, nego ubedi me zašto bi ti bila u mom životu. Dali smo sebe jedan 
drugom više nego iko. Da li to može da zameni neko viđenje sa nekim, neki izlazak 
ili spavanje?. Naravno da ne jer se nema vremena i osobe se ne upoznaju niti mogu 
kao ja i ti. Niti otvore svoju dušu tako. Kada ti nešto napišem ili pitam!? Postoji da 
ili ne i odmah odgovori i bez razmišljanJA: Znam, ti uglavnom čutiš. No to i nije 
pravi odgovor. Još misli tako ne čitam, samo između redova. Ono ispada kako si 
rekla, dobra si glumica. Misliš da je meni lako, najlakše bi bilo odustati. Kakve su 
moje emocije to dobro znaš. Šta mi se dešavalo.
To sve zna da utiče na moj ceo organizam a znaš kako izgleda i kada sam srećan. 
Zamisli da su moji odgovori: Da, ne, naravno. Sjajno, kiss i sl. Kada ti je do nekog 
stalo boriš se! Romane pišeš kao JA: Pričaš za tri cara. Gde je ona moja duša.?
ONA: U školi sam. JA: Znam, ne tražim da sada pišeš. ONA: Da, naravno. JA: 
Pročitaj dobro šta sam napisao, upij svaku reč, zapamti je, razmisli. Veoma brinem o 
svakom napisanom slovu. Voleo bih da reči koje si znala da izgovoriš da nisu samo 
radi reda i da su bile istinite. Ljubim te, želim te i sl. Pošaljem jednu sliku gde je ona 
na dektopu moga telefona i drugu koja je post sa tekstom: Ne puštaj nikog u 
kraljevstvo tvoje duše osim onog koji dolazi sa ljubavlju. 

Wed, Oct 4th 2017, 6:41 pm

Moram da izadjem, nisam stigla da pročitam napisano. Kanije ću :) JA: Sve je stvar 
prioriteta i koliko ti je važno izdvojiti par minuta. Uvek postoji način pa i na wc 
šolji. Svi mi imamo moram. Znam da ti nisam važan. Misliš da sam drkadžija i da 
sam sa tobom zbog toga. To mogu bilo kada i sam i uvek naći neku za te stvari. Sa 
tobom sam vodio ljubav jer sam to želeo, jer sam te osećao i da bi bili bliže i kao da 
smo stvarno zajedno. Dobro znaš da sa tobom nisam radi sexa i da uvek ima bolja i 
ima bolji od mene. Miroslav je to prošao i zna veoma dobro. Da ti je stalo do mene 
ne bi odlagala ništa. Bio bih ja taj moram prvo Miroslavu da se javim.Kako bi bilo 
da su uloge okrenute i ja da se igram sa tobom. Ako ti je stalo potrudičeš se sada da 
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budeš deo moga života. Ja sam se stvarno trudio moraš priznati. Ne želim sebe uzdi -
zati i praviti se važan. Udvaraju mi se isto kao i tebi i svim ženama. Mogu ih menjati 
imati, igrati se njima no svoje srce i dušu sam dao tebi. ONA: Idem psa da izvedem.!  
Pozvala me je i napisala da je pročitala sve. JA: Drago mi je. (Svaki puta kada je 
napisala ili mi je rekla da izlazi ili ide do grada. Izlazi na kafu, piće, znači da izlazi 
sa nekim ko je pozvao, sa kim se dogovorila. Ako je rekla žensko ime ili od neke 
prijateljice koju sam već znao pa to hajde i da poverujem. Sve ovo drugo su bili 
muškarci.). 

Thu, Oct 5th 2017, 9:16 am

ONA: Dobro jutro. Postali smo neprijatelji? JA: dobro jutro. ONA: Nije problem, ali 
nema potrebe. Imaj ti svoj život a ja moj. JA: Nisam imao internet, sada je stigao. 
ONA: U redu je. JA: Život će teći i sa nama i bez nas. ONA: O, bez filozovije 
please. JA: Neprijatelji nismo. ONA: Svi su na rečima jaki :) JA: Miroslav je i na 
delu i ja nisam svi. ONA: Nemoj pričati o sebi u trećem licu! Ja nisam svako. Slažeš 
se nadam se. ONA: Naravno da nisi svako. JA: I znam da to ceniš, zato si tu sa  
mnom. ONA: tako je. JA: Hvala za like. ONA: Takodje. JA: Kada čovek voli svoj 
posao ništa nije teško. ONA: Na koji posao misliš? Na tebe i tvoj post! ONA: Misli- 
la sam na tvoj posao da misliš. JA: Pošto sam ponovio tvoje reči, mislio sam da ćeš 
ukapirati. ONA: Za moje znam. JA: Jer su u tvojoj slici. Obradujem se kada je neka 
slika only for my, a ne samo javne. To znači da misliš na mene. ONA: For me, ne for 
my. For my znači za moj ;)  JA: I želiš je samo sa mnom podeliti. ONA: Razumem. 
JA: Da, dragi Šta da radim ja sa tobom? ONA: Spakuj u neki kofer :) Ja ću ti uvek 
biti podržka :) JA: Hvala dragi. Ti si retka osoba kojoj sam rekao, izgovorio reč 
ljubavi. ONA: I ja to čuvam u sebi :) Uh napisao sam i pozvao je. Poslao sam joj 
sliku svog mačka. ONA: :)  oko lepo. JA: Maza i preda. ONA: Čuvaj ga :)  Čuvam 
vas napisao sam. 

Thu, Oct 5th 2017, 4:11 pm

Prošetaš mojim mislima u jednom danu i previše puta. Neee, ne zameram ti. Kad 
god poželiš, slobodno svrati.. Jer moja te je duša poznala. Ivo Andrić

Thu, Oct 5th 2017, 8:55 pm

ONA: Pozdrav za dušu :)  JA: Prošetaš u mojim mislima  u jednom danu  i previše  
puta. ONA: Zato mene bole noge :)  JA: Ljubav i jeste bolna :) Nadam se i pretpo -
stavljam da si ipak to do sada ukapirala da sam emotivna osoba i neko ko po tome 
što nekog bole noge i zna tada da je toj osobi i stalo do mene. Veoma su mi važni 
česti kontakti tokom dana, po neki smajli, kratka porukica i naravno razgovori. Slike 
only for me i naravno video. (U nekoj emotivnoj smo vezi zajedno već neko vreme. 
Bili smo i uživo zajedno i ona ne koristi, ne želi da upali kameru i da se vidimo ili da 
sama zatraži da me vidi. Ona to ne voli. Da li je to možda samo prema meni takva a 
da to sa drugima koristi to ne znam). Pošaljem joj sliku Arona iz noćne šetnje. ONA: 
Lutkica :) JA: Laku noć. ONA: Laku noć. Pozvao sam je i ne javlja se. Javila se i 
prekinulo se. Nisam ja prekinuo vezu napisao sam. ONA: Ni ja, ali ne mogu da 
pričam. JA: Zašto? I pozvao sam je ponovo. 
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Fri, Oct 6th 2017, 11:20 am

ONA: Dobar dan :) JA: Dobar dan. :) Da li moju dušu Miroslava bole noge i kako je 
spavala moja dusa.? (stavljam joj reči u usta, to kako sam želeo da ona mene to pita). 
ONA: Krećem na posao, na boli ništa :) JA: Pitanje je trebalo biti upućeno meni, 
tebe ne boli to vidim. ONA: Neće ni tebe. To je trebala biti šala za noge. JA: Znači 
nisu te bolele noge od šetnje po mislima. Ne bole noge nego duša. Boli duša onih 
koji je imaju zar ne ? ONA: U prevodu.. Ja je nemam? JA: Ne, napisao sam onih 
koji je imaju, to je množina, nisam naglasio niti spomenuo da je ti nemaš. Mislio 
sam na oboje. Ja znam da smo oboje otvorili duše jedan drugom kao nikada. Al moja 
plače. ONA: No, ne sme da plače. JA: Šta ćeš uraditi da ne plače?  ONA: Višlji nivo, 
ne višlji, pravi. JA: Thanks. 

Fri, Oct 6th 2017, 10:47 pm

ONA: Laku noć :)  JA: Laku noć. ONA: Kisss :) JA: Sweet dreams :) 

Sat, Oct 7th 2017, 5:12 am

Poslao sam joj video od Whitney Houston I Will Always Love You. i pesmu Ako 
voliš ovu ženu. Plakao sam da znaš.  

Sat, Oct 7th 2017, 8:45 am

Čutiš? Nisam to očekivao! ONA: Mislila sam da spavaš. JA: I dalje čutiš a kažeš da 
imaš srce i dušu. ONA: Ne čutim. JA: Pa onda pišeš, pričaš, nazoveš. Pozvala me je. 

Sat, Oct 7th 2017, 3:05 pm

Pozvala me je nekoliko puta. I napisala teško je, ali je bolje možda ovako. JA:Teško 
ne po tebe.. Srećno. Ja bih rekao bar hvala ti, izvini. Hvala što si bio deo mog života. 
Sorry, oprosti, što god. ONA: Čitaj malo bolje.. A ti si i dalje deo mog života. Hvala 
za sve. I ne želim reći ništa što liči na zbogom i sve je završeno.. JA: Iako si me 
mnogo puta povredila i ja prešao preko svega i zbog ljubavi prema tebi neću biti pro 
stak niti napisati i nešto loše kao što bi sigurno svi drugi reagovali. Ja sam Gentlmen 
ONA: ?  JA: Šta nije jasno. Ništa loše nisam napisao. ONA: Ja sam sada zaslužila da 
pišeš loše, ali nećeš, jer si džentlmen? JA: Ne, ne da pišem loše. Samo kažem da sam 
bio povređen više puta i da neću pisati ništa loše. ONA: Što bi pisao loše, zašto? JA: 
Jbg ego. Hahahaha. Sve ok, nadam se da drugi puta neću napraviti istu grešku. Ako 
je bilo?. ONA: Nije bilo. JA: Samo da znaš da me ni jedna nije interesovala, niti bih 
bio sa drugom  i da sam bio toliko iskren kao nikada u životu. Univerzume pogrešio 
si: Nije bila prava jbg. ONA: I ja sam bila iskrena. Što si takav prema meni sada? 
JA: Ništa nije negativno sada, samo govorim o sebi. ONA: I mene to povredjuje. JA: 
Bar je uzajamno, eto nisi bezosećajna :) ONA: Ako ne pokazujem emocije, ne znači 
da ih nemam. JA: Jbg kako onda da znam kako se takav neko oseća. Šta da radim za 
drugi put. ONA: Možda si u pravu, možda i ne dozvoljavam da me neko voli. JA: 
Da, dragi. Pričam sa prijateljicom sinoć i kako mi je. Nas dvoje smo plakali. 
Dodirnem čak i drugog u srce. Nadam se da će se pojaviti neko kome ćeš dozvoliti 
da te voli. ONA: Nebitno. Da li je moja odluka pogrešna pokazaće vreme.. i nije 
bitno šta onda! JA: Naravno. ONA: I još nešto, nisi ti naivan u komunikaciji sa 
ženama, što je super, tako da putuj.. Čutao sam i ne javljam se. ONA: Kuliraš me :) 
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Sun, Oct 8th 2017, 1:57 am

ONA: Laku noć.

Sun, Oct 8th 2017, 3:36 pm

ONA: Kakva ti je ovo glupa pesma!!!!! Ignoriši me koliko hoćeš, samo da vidim 
jesi li ok? Nikada više neću da ti pišem.. JA: Zar nisi donela odluku i izabrala. 
Mnogo puta me povredila, prolio sam dosta suza zbog tebe. Javiš se kada ti želiš i 
koliko smatraš da je hitno. Napisala si putuj. Nije lako kada te neko ignoriše dušo. 
Boli to. Uzmeš telefon i hiljadu puta pogledaš u poruke. 
  
......PRVI PREKID

Thu, Oct 26th 2017, 2:06 pm

Razmišljam da li da ti išta napišem. U meni zvone zvona, instinkt me goni da ti 
napišem. Čitam oko praštanja. Naravno da ti nisi idiot, umeš sam da odlučiš šta ćeš.  
A onda shvatim da su mene ubacile neke osobe u igru.. Misli ona da sam ja od juče.. 
Smeta mi da neko manipuliše mnome a ti kako hoćeš. Pogodi ko me je zvao i pred -
stavila se kao tvoja prijateljica koja je konstatovala i savetovala me da ti i ja nismo 
jedno za drugo. 
    
     Skoro 20 dana nismo u kontaktu. Svaki dan mi je bio težak. U mojim postovima 
se to moglo jasno videti moje emotivno stanje. Svaka pesma ili post je bio postav -
ljan namenski da bi ga ona videla. Zamolio sam prijateljicu da je pozove i ono razgo 
varaju ženski i da čuje ko je ONA: i kakva je. Nije pristajala i nije želela da se meša 
iako je sve o nama znala od mene. Najzad je pristala. Prvo joj je pustila poruku da 
želi da sa njom razgovara a onda su pričale. Ja sam sa nestrpljenjem čekao završetak 
razgovora i da mi se javi šta je bilo. Bila je uplakana, sjebana. Sada si od mene ovo 
tražio i nikada više. Da bih je pridobila morala sam da glumim da bi mi se otvorila. 
Ono šta sam saznala od nje je strašno. Ona te poštuje kao ličnost i za tebe ne kaže 
loše. Njen stav o muškarcima i kako ih treba iskorištavati, kako se igrati sa njima i 
sl. Kada si bio kod nje došao si sa Floridom. Bilo je blam što mora da sedne u taj 
auto, jer ona vozi Reno i navikla je na luksuz. Da sam imala pušku kod sebe, smakla 
bih je čak odavde dok sam sa njom pričala. Sve sam ja to Miroslave znala i pre ovog 
razgovora. Govorila sam ti na vreme ko je ona i kakva je. Ovo je dno dna. Možete 
zamisliti kako sam se ja osećao posle svega ovoga. Sa velikom nevericom sve to 
slušao.  

Thu, Oct 26th 2017, 11:03 pm
            
Ja živim od ljubavi. Ti živiš od zlatnih para. Ja odlučujem o svom životu, ti zavisiš 
od drugih!. Da nismo jedno za drugo je bila tvoja konstatacija i odluka!!! Čitaj oko 
praštanja. Naravno umem da donosim odluku šta ću al to najviše zavisi od tebe..!!!
Očekivao sam poruku al drugačiju i opširniju!! Savet ti od drugog nije potreban. Ti 
trebaš znati da li smo ili nismo jedno za drugo!! ONA: Biće da sam sve pogrešno 
razumela. Izvini. JA: OK, imam Božji dar. ONA: Želim ti svu sreću uz tvoj dar. A ja 
sve znam, ali čutim. Boli i mene, ali proći će. . JA: Pitanje je šta ti želiš? Niko nije 
kamen! Pa ni ti!  ONA: Ja sam tebe povređivala i sklanjam se. Nisi ni svesna koliko 
veliko srce ima Miroslav.
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Stvar je u opraštanju, zahvalnosti. ONA: I opet ću te povrediti.. JA: Ljubav je čudo, 
okreće ovu planetu. Zašto o sebi tako govoriš.. I kako možeš znati da ćeš ponovo, 
opet. Lako je biti loš i kvaran, teško je biti čovek. ONA: Niko od nas dvoje nije kva- 
ran i loš. JA: Definiši to i opet ću te povrediti. ONA: Opet ču reći ono što mislim, ti 
misliš drugačije..Sudariće nam se različitosti. Nisi ti ništa bolja niti različitija od 
mene dušo moja. Svi imamo mane, niko nije savršen. To što sam se ja zaljubio pa te 
posmatram drugim očima i sve gledao kroz prste, merio svaku reč. Stvar je u ustup- 
cima, toleranciji. Ljubav je bre čudo.. A ja sam neko ne samo ko je stariji od teba, al 
i svašta prošao. Nisam bre ni cvečka. Ipak proveo neko vreme sa tobom, mereći 
svaku reč, da te ne uvredim. ONA: Ovo je čudna noć... Da nisi ušla pod kožu, misliš 
bi li bio tako uporan, fin. Plakao za dvoje. ONA: Bez suza.. JA: Nego bi bila samo 
jedna recka, jedan sex. ONA: Ja ne mogu da budem recka. JA: Tako je, da nije tako 
kako je, bila bi al nisi. Sve šta sam ti govorio je bila istina. Ne mogu te ni sada 
prevariti i biti sa drugom. ONA: Teško... JA: Jebote neće ni da mi se digne. ONA: 
Šta da kažem na to.. JA: Koliko ima veze sa voleti nekog. Možda to ne možeš 
razumeti. ONA: Mogu, razumem. Pošaljem joj video spot Klapa Iskon- Zrna njene 
ljubavi. ONA: Malo kuckam. Čuvam reči za sebe. Neću da se uvučemo u istu priču 
a nedostaješ mi.. I ništa sada ne odgovaraj. Čuti. JA: Kako bi se osećala da ti ja to 
kažem. Neću da se uvučemo u istu priču. Čuj, nedostaješ mi, čuti i ono ćao i sl. Da 
budeš ostavljena, bori se. Najlakše je odustati. 
ONA: Uh, kažem ti luda noć :) A ustajem u 5:40. JA: Neka je. Dugo sam znao biti 
budan. ONA: Teško.. JA: Pa se srce muči da bi pobeglo iz kože.. a dilit se ne može. I 
pokupi sva zrna njene ljubavi. Ovaj čovek sa dva lica da poleti ka ptica. Vrime je da 
stane ovaj život na dve strane. Vrime je. ONA: Hmm, opasna zona. JA: Otvorio sam 
ti se previše. Nisam bio onaj tvrdi muškarac.. Al nije mi krivo. Mislim na sve te 
emocije. U tome se razlikujem od drveta. ONA: A ja o mojim ne pričam! JA: Izvu -
kla si mi osmeh na lice. Jer uvek osećam da ti to nekako moram izvući. Pošaljem joj 
pesmu od Gibonija. Judi zviri i Beštimje. ONA: Znam pesmu. JA: Tu nismo pevali. 
Uglavnom smo sve pesme prošli na youtubu. ONA: Nismo tu. JA: Jutros rano si mi 
toliko bila u mislima, to si morala osetiti. Prošlo jutro između pet i šest. Ko bi nor -
malan i nasmejan, ovakvu tebe trpio, i nije lako bit :) ONA: Budim se sama oko šest. 
JA: Ako se namesti u taj čas :) Ako zate ja ne vridim, ništa ti lipo nemam reč. A i to 
triba znat i nije lako bit i sve po potrebi kako se namesti u taj čas. Među ljude, među 
zviri.. ONA: Dobro pusti pesmu. 
Kada smo bili na vezi ja sam u krevetu na laptopu puštao muziku i ona je to mogla 
čuti i zajedno smo znali pevati. Kao karaoke. To nisam nikada radio, mislim da nije 
ni ONA: Mnoge smo pesme prepavali. Nisam ni znao da umem to.. 2:22 ONA: 
Neka je. JA: Svira već po ko zna koji put. ONA: Da, pusti drugu. Puštam drugu: 
Oliver & Gibonni – Sreća. 
Ja ujutru putujem a ne spavam još napisala je. JA: Ima dve opcije, ne želiš, ne spava 
ti se ili želiš biti ovde. ONA: Verovatno. Postala sam zavisnik o telefonu. JA: Svi 
smo, poenta je ko je sa one druge strane. ONA: Da. JA: Uh. ONA: Šta uh? Bole me 
oči, kratko kucam. JA: Ne moraš jer ti mene možeš osetiti. Šta da radim sa tobom? 
Kaže: stavi me u stari sanduk. ONA: Osećam te.. Haha, sanduk. Opet osećam.. to je 
malo čudno. JA: Zašto bi bilo čudno? ONA: Znaš zašto! JA: U krvi sam ti, u 
mislima. Pod kožu se zavukao. ONA: Je li? JA: Naravno. ONA: To ne sme da se 
desi :) JA: To ne možeš sprečiti i zašto ne bi smelo. ONA: To je slabost. JA: To je 
hrabrost dušo moja. Muškarac koji pokazuje emocije je hrabar. ONA: Znam. Kažem 
za sebe. JA: Što bi bila slabost za žene, naravno i za tebe. Šta kao hrabra si i voliš da 
si ledena, čvrsta. Ne dušo, krhka si. Slomićeš se iznutra u komadiće, explodiraćeš.. 
ONA: U onda? Ako to držiš u sebi i želiš biti čvrsta. Ne slaba kako si rekla. Ko bre 
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ne želi biti voljen? Otvori seeee..  ONA: Ledena :) :) :)  JA: Imam brener 1000c 
temperaturu stvara. ONA: Topiš. JA: Da ja topim, moja energija, ljubav a ti si ipak 
jedna krhka devojčica iza tog leda.  ONA: Ćutaću.. Poznajem te više nego iko do 
sada, napisao sam. ONA: Znam. JA: Ne skroz, ne sve al najviše. ONA: Tačno tako. 
JA: Svaki milimetar tvoje kože, ono dete u tebi. Znam te kako dišeš, hrčeš, spavaš, 
kada si srećna. Šta se dešava sa tobom. ONA: Hrčem :) . Malo dok ne zaspiš.. ONA: 
Da i kada u snu plačem. JA: Da to neću zaboraviti. NIšta se ne može zaboraviti i 
dobro i loše. ONA: Znam. A ne znam šta sam juče jeo, tako se kaže. Tebe treba samo 
voleti i otopiti. ONA: Uh. JA: Uh, kako daš, tako ti se vrati. ONA: Vratilo mi se uh. 
JA: Sve je do nas, na nama. Ljubav je čudo. ONA: Jeste. JA: Trebaš me osetiti. To si 
mogla samo ti. ONA: Osećam te i sada.. JA: Uh to je energija srca. ONA: Kuca mi 
ubrzano. JA: Uvek sam to znao, osećao i disanje ti se menja. ONA: Znaš to?! . 
Naravno da znam. Lepo, bajuba duummm. (iz crtanog filma Linea). ONA: Uželela 
sam se glas da ti čujem :) JA: I tvoj je jedinstven. ONA: Da. JA: Još kada si srećna. 
ONA: Znaš. JA: Znam naravno, držim desnu šaku na srcu. ONA: I? JA: Ogromno 
je. ONA: Uživaj u tome. JA: Da bih ga delio sa tobom i treba biti veliko. Sve vri od 
energije :) preko univerzuma. Hahhaha nasmejala se. Lepo te je čuti srećnu. ONA: I 
tebe. Drugačiji pogled. JA: Daaaaaaa uz Andjela kraj sebe :). ONA: Uhhh.
JA: Bože daj mi sriće kad pameti nemam, pa se srce mući da poleti ka ptica ovaj 
čovek sa dva lica. Bože vrime je.. Koja noć :) neplanirana. ONA: Skroz. Ja na pola 
spakovana. JA: Visilo je u vazduhu. ONA: Ne spavam . JA: Spavaćeš ima vremena 
za to, za san. ONA: Želim da te čujem?! Sledećih šest noći neću spavati mnogo. JA: 
Zovi.  

Fri, Oct 27th 2017, 5:41 am

Pozvala me je pa smo pričali. 

EKSKURZIJA

Fri, Oct 27th 2017, 6:01 pm

ONA: ?  JA: Kiss sa smajlijem. ONA: Naspavao se? JA: Ne. ONA: Ja nisam oka 
sklopila od juče ujutru od šest. JA: Hteo sam sada oko četiri, pet al me Aron sa 
lajanjem. Nisam od njega mogao. Šaljem ti svoju energiu, samo zatvori oči. ONA: 
Odoh pod tuš. Sama sam u sobi, jeeeee. JA: Uživaj. Nisi sama. Znam sa tobom sam. 
ONA:Hvala. Otišla je sa decom na exkurziju a ja sam znao da će ovo da se desi. 
Uvek sam znao. Ostaje sama i kada nema koga, tu sam. Bilo je kasnije još sličnih 
situaciJA: Kada je god bila sama u sobi i bez obaveza bio sam ponovo uz nju. 
Napisao sam jednu pesmu a druga je od drugog autora. Recitovao ih i obradio i 
poslao joj. Voleti tebe i Kada je žena prava. ONA: Lepe pesme. JA: Da, jer recitator 
im je dušu dao. ONA: To je tačno. Odosmo na večeru. 

Fri, Oct 27th 2017, 9:15 pm

Još malo pa u krevet napisala je. JA: I tata bi sine :) ONA: Ko ti brani? Meni su sva 
deca u krevetu. JA: Lepo, ne brani mi niko. Pošto me je jedna Ona držala budnog 
noćas, ranije ću na spavanje :) ONA: I jaa. Za deset minuta sam u krevetu :) Legla :). 
JA: Znam kako znaš brzo i lako da zaspiš a u ovom slučaju par sekundi. ONA: Ne 
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spava mi se. Gledam TV. JA: Nemoguće?! ONA: Moguće. JA: A sećam se, dao sam 
ti mene danas. ONA: Stvarno? JA: Pa znaš valjda. ONA: Toliko puno? JA: Naravno. 
ONA: Hvala.... JA: Molim.. Energija i ljubav su čudo, dar. Ne ume i može to svako 
:)  ONA: A meni se stvarno ne spava. JA: Pa dao sam ti deo sebe. ONA: Kako da 
uzvratim? JA: Ko da, duplo mu se vrati! ONA: Da uzvratim, ne da vratim. JA: Tako 
je. ONA: Uhh. JA: Uhhh, vrim. ONA: I JA: JA: Otopićemo taj glečer :) Otopit, 
istopit. ONA: Razumela. Misliš? JA: Ovo je ogromna neizmerljiva energija. ONA: 
Da, Osećam. JA: Samo se ušuškaj uz mene, molim te. Bar na trideset sekundi 
zabo- ravi da analiziraš, kompliciraš i sumnjaš u ljubav.. Ja ću ti u tih pola minuta 
dati trideset razloga da ostaneš uz mene i probuditi ti onaj osećaj, da se nikada 
nećeš zbog toga pokajati..

     ONA: Niko mi ništa nije lepše rekao..Bordo glas :) Baršun. JA: Sviđa mi se. Šta 
pitala je. Pa to kakav misliš ti da je moj glas. Niko mi nije to do sada rekao. ONA: 
Hahahah. To su boje u mojoj glavi :) JA: Ne ne ponavljam tvoje reči, stvarno. Da, 
znam u tvojoj glavi. ONA: ali isto rekosmo. JA: Često nam se to dešavalo. ONA: 
Da. JA: Ne samo isto vreme, nego i šta ćemo reći. ONA: Znam, znam. Onda te malo 
i šokiram. JA: Tek da nije monotono. ONA: Nije zato. JA: Nego. ONA:Tako mislim. 
JA: Tako razmišljaš?! ONA: Ahaaaa. JA: Ljubav je čudo pa i odšokirava. ONA: 
Hahaa. JA: Ću ja tebe da odšoknem. hahahah. ONA: Probaj? JA: Pogled, dodir, 
poljubac. ONA: Poznato.. JA: Čuvam još neke adute, detalje. ONA: E, i toga ima? 
JA: Ima, trebaš otkriti? ONA: Uhhhh. JA: Šta mi radiš, vrim. ONA: Šta? JA: Vrim 
od energije koju emitujem. ONA: Budi pored mene...
JA: Da.. ONA: Spava ti se? JA: Malo, u kancelariji sam za stolicom. ONA: Ubi me 
svetlo od ekrana :) JA: Verujem, stavi one bele naočare. ONA: Da te pustim da 
spavaš? JA: Ne mogu. ONA: Staviću. Ponela sam ih. Hahaha nasmejali smo se. Što 
ne možeš?. Pa u kancelariji sam za stolom. Sedim u stolici. Nisam još u krevetu. 
ONA: Da, Meni je toplo. JA: Od mene, ja kao da imam temperaturu od energije. 
ONA: Uhhhh. JA: Uhhhhhhh, ovo reči ne mogu opisati. ONA: Ahaaa.. JA: Leži uz 
mene, zagrili me i samo ćuti. ONA: Hoću. JA: Stegni jakoooo. ONA: Uhhh. JA: 
Uhhhhh. ONA: Mučiš me, ne daš glas da ti čujem. Zovi napisao sam. ONA: Neću 
sad. JA: Neću i ne mogu ili ne mogu a mučim te. ONA: Ne radi se to na silu. JA: 
Znam, rekla si ne dam, zato sam napisao zovi. Muči se onda :). Stegni me i uživaj. 
Pošaljem joj par gif animacija gde su parovi intimniji. ONA: Neće da se otvori.
      JA: Slab ti je net. ONA: Da. Poludeo je. Ne mogu više da kuckam, zaboleše me 
oči i ruka..JA: Verujem, idem kući. ONA: Ok. JA: Kada ti bude potrebna moja boja 
glasa, znaš gde sam. ONA: Da....  

Sat, Oct 28th 2017, 10:25 am

TI SI MOJA LJUBAV Ti si moja ljubav i onaj cvet u kosi što se sa svojim srce i sa 
mnom teško nosi. Ti si ono što ni sama ne znaš i šta ti se dešava. Sve bute i okeani 
u tvom telu te sada nose i svima prkose. Ti si sve ono što nisi bila pre a nekom si 
možda ranije bila sve. Sada si neka druga žena i možda nekome jedina i sva i ona 
sa svetom u kosi koja se sama sa sobom zbog mene teško nosi. Ti si ono što ni 
sama ne znaš. Ti si moja ljubav. 

Samo je malo srce poslala. 
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Sat, Oct 28th 2017, 5:23 pm

Lepo idu ova srca preko pesme :) JA: zbog mog jedinstvenog baršunastog glasa.
ONA: Ti me zezaš? JA: Budi preciznija, mislila si možda na cover pesme i srce u 
sredini a moj glas i jeste takav u boji. ONA: Ne, ova što sam ja poslala ovde. Gde? 
nema napisao sam. Posle pesme sam ti poslala srce. Vidiš? Daaaaaaaa. Mislio sam 
da misliš na nešto drugo, jer si spomenula u množini. ONA: Kada sam otvorila 
izletela su srca.  Ja pošaljem par malih srca. Promeni osam palac kao ok. i stavio 
srce. ONA: Da, ne kucka ti se?. Pošaljem joj gif gde mušakarac ljubi ženu u vrat i 
napišem ispod. U tebi se nalazim sada. ONA: Dvosmisleno :) JA: Može i oboje. 
ONA: Uhhhh. Svašta može.JA: Ovo se ni pesmom ne može opisati, ne postoje reči. 
ONA: Znam....Pošaljem još četiri gif animacije sa parovima. ONA: Lepo. Postao si 
slikovit. JA: Da, ja sam vizualizalac, mnogo svega ima u meni. Ostaje ti da to otkri- 
ješ?. ONA: Nemoj sve da pomešaš. Misliš da mogu da otkrijem? JA: Pomoći ću ti 
nekom puškicom, kada zastaneš. Kao u školi. ONA: Može.  Pošaljem još jedan ška- 
kljiv i slobodan gif gde je par u krevetu. ONA: Lepše slike su u mojoj glavi. JA: 
Jesu li slobodnije? ONA: Nije stvar u slobodi. JA: Nego u lepoti davanja i pružanja, 
dodir dve energije, dva tela. Touch energije iz tvog stomaka. ONA: Kao da kuckam 
sa nekim drugim a ne sa Miroslavom.!? JA: Upoznaj ga? Koga? pitala je. Miroslava 
odgovorio sam. Zar nisam? Do sada. JA: Otkrivaj, prilagodjavaj, vajaj, kleši i stva -
raj. ONA: Ti se šališ sa mnom. Kao da ja ne znam to što pričaš? Igraš se sa mnom? 
JA: Znam da znaš sve. ONA: Ne znam sve. JA: Upoznaćeš, naučićeš. Iza svakog 
uspešnog muškarca stoji takva jedna žena. ONA: Stoji! 
     
     U ovom Miroslavu čuči i nežna budala, smotanko, veliki macho i gentlmen. 
Borac i sportista. ONA: 10 u 1. JA: Daaaa sve zavisi ko stoji preko puta njega.
ONA: Inspiracija :) JA: tako je. ONA: Igraš se ti... JA: Ljubav je čudo, još uvek 
mogu da napravim salto na strunjači. ONA: Pa..?  JA: Želiš li ga..? ONA: Koga? JA: 
Miroslava. ONA: Da, tako je, zavisi od toga. JA: Nije pravi odgovor. Da ili Ne.
ONA: Znam. JA: A ne zavisi od toga. ONA: U kom smislu da li ga želim? Zašto 
pišeš o sebi u trećem rodu? JA: Ne mislim na sex, u kom smislu. Želiš li me!? eto 
nije u trećem rodu. ONA: Ti to znaš, zar ne? Ne izbegavam odgovor. JA: Onda ne 
postavljaš pitanja, nego daš odgovor. Kažeš da ili ne, naravno želim i sl. ONA: Zar 
je to razgovor za preko poruka. JA: Pa to se može reći i preko poruka a može i na 
uho. ONA: Naravno. Pošaljem joj jedan intiman gif. ONA: Nešto mi ne štima.. 
Miroslav je sa ove strane. Uštimuj, našteluj. Miroslav je nežno biće i gentlmen i 
macho. Nekada smotanko al ume biti i muž. Veliki ljubavnik, stvaralac i mislilac. 
ONA: Znam sve to, tačno je. JA: Dao sam ti srce na dlanu. ONA: Znam. JA: Još da 
istopimo glečer :) ONA: Još..  Pošaljem joj još par gif animaciJA: ONA: Dok 
otvori... JA: Slika govori više od hiljadu reči. Želeo sam da i preko slika vidiš moje 
emocije. ONA: Čekaj. Još se topiii.....Ne otvara još. prvu vidim. Misli na slike. Ovaj 
zadnji puca. Misli na poslednju gif animaciju. Mačak puca, strelja iz automata. JA: 
Daaa topi led. Otapa. .Hahahaa nasmejala se. JA: Ovoliko srce je moje a energiju 
koju ja imam i odašiljem će se otopiti ceo južni pol. ONA: I nestaćemo :) JA: Dobro, 
smanjiću temperaturu! ONA: Taktičar. JA: Dobro ima termostat pa će bez taktike 
sam štelovati, otapati. Ali samo tebe.. Znam dušo moja. Ko bre ne želi biti voljen.. 
Želi li to ONA: Naravno napisala je. JA: Pa naravno. ONA: Znam ja tvoje reči, 
dodir, energiju. Uhhhh i ja tebe dušo moja. ONA: Mnogo... JA: Ja samo ispružim 
prst i mogu te dodirnuti i osetiti. ONA: Kako? Pošaljem joj dve slike mog ispruže - 
nog kažiprsta. ONA: Uhh nežne ruke.
Naslonjeni prsti i dlan na lice i palcem prelazeći preko usana. ONA: Videla sam.
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JA: Al moj dodir tvoga lica i tvojih usana. ONA: Takav dodir je uvod u poljubac.  
JA: Daaaa u veoma sladak, soćan i strastven. ONA: Dubok, topao, sjedinjavajući. 
JA: Udah tvoga daha. ONA: Daaa, tako je, onaj drugi je u nama. JA: Ono što ti 
usisam jezik to je plus. ONA: Ahaa. JA: Al udah tvoga daha, tvoje duše. Poljubac u 
tvoj stomak. Ukršteni prsti na rukama. ONA: Želja.. Tu se radja želja. JA: Daaa -
aaaaa. ONA: Opet me mučiš. JA: Daaaaaaaa, to je slatka muka.  ONA: Namerno?! 
Ne sada ne. ONA: A kada da? JA: Drago mi je ako je stalno da. ONA: Stalno namer- 
no? JA: Ako se osećaš kao da te mučim, mislim na osećaj tvoj, ne o mojoj nameri. A 
što se osećaš da te mučim? ONA: Ćutaću, ne bukvalno. Nema veze.. JA: To tvoje 
nedorečeno i čutaću ćemo promeniti jer čutanje i nije odgovor i ovo nema veze... 
ONA: Nije :) JA: Ljubav je čudo i sve menja, pa će biti i rečeno a ne nedorečeno. 
ONA: To je nova rečenica kod tebe. Ponavljaš je već neki put. JA: Koja? nema veze. 
ONA: Ljubav je čudo! JA: Da i jeste čudo koje se ne može objasniti. Zar nije čudo? 
ONA: Ne znam... JA: Jebote si ti u životu volela i bila voljena? Osetiš li me sada? 
ONA: Zaboravila.. Osećam svašta.. 
Ti si ono što ni sama ne znaš i šta ti se dešava. Sve bure i okeani u tvom telu te sada 
nose i svima prkose. Reči moje pesme današnje, tebi napisane. ONA: Tako nekako. 
Opet pišeš pesme? Daaa, imam muzu! ONA: Ja sam trenutno vulkan..Sam.
Kako je to sa muzom lepo. JA: Daaaaaaaaaa još kada ona zna za to i da nju pesnik 
voli. ONA: Znaš sve.. i šta se dešava u meni. Kako dišem..JA: Daaaaa, sva tvoja 
osećanJA: ONA: Koja tu treba samokontrola. JA: Nema je, ne možeš to kontrolisati!
Opusti se, prepusti, otvori, zavoli. ONA: Uhhhhhhhh. JA: Moraš me jako osećati 
sada? ONA: Jako! JA: Znači vrim! ONA: Želja.. JA: U tebi sam u meni si. Sjedini 
se, udji u mene. Stegni jako ne puštaj. Ovo se dešava jednom u milion godina.
ONA: Da. Koliko te želim, tvoj dodir.. JA: A tek JA: Ne razmišljam šta ću napisati 
sada, niti zato pravim pauzu jer ovaj osećaj ne mogu reči opisati. ONA: Uživamo. 
JA: Pomešana energija i ljubav, emocije, sve vri u mom telu. Srce je ogromno. 
ONA: I u meni.Vruće telo. JA: Svaki atom se pomerio. ONA: Ahaaa, izgoreću.. JA: 
Ljubi me. Voli me. ONA: Daaaaa. JA: Uzvraća ti se duplo. ONA: Ne treba duplo. 
JA: Nećemo meriti :) Ne. Tako je! Sa tobom mogu sve. Ti me otvaraš.. Osećaš?
JA: Daaaaaaaaaaaaaa, možeš osetiti moje suze radosnice?. Jebote! Uh..
ONA: Bez suza.. JA: Daaa sa njima. Ovo su suze radosnice. ONA: Ljubim oko 
plavo.. I ja tvoje braon. Tvoj osmeh. ONA: Da. JA: Nos, obrve, čelo, kosu, prste na 
rukama, jedan po jedan. ONA: Uhhh. Ma ja želim.. JA: Da dušo! ONA: Znaš.. JA: 
Reci! ONA: Kao ne znaš? Ja volim da čujem. ONA: Želim da smo jedno a mirišemo 
isto, da se upletemo.. JA: Daaaaaa ljubavi moja. Miris i tvoj i moj. ONA: Ahaaaa. 
JA: Tvoje kože, duše, ljubavnog soka. ONA: Da si u meni.. JA: Daaaaaa koji osećaj! 
Šta se dešava ovog trena u meni. Sva mora i okeani su se uzburkali. ONA: Svet se 
zapalio.JA: Diram te prstima po licu, usnama. Ljubim ih, dišem te. Svo vreme sveta 
stane. ONA: Uhhh. JA: Zaslužuješ ljubav. ONA: Zašto to kažeš? I ja takođe, jer je 
umeš davati, jer se tebi treba vratiti a i  zaboravila si..
ONA: Ne radimo to zbog vraćanja :) Šta sam zaboravila? JA: Znam. Pa kako izgleda 
voleti! ONA: Da :) JA: Kako izgleda ljubav. Rekla si malopre. ONA: Sve ti vidiš.. 
Znam razumela sam. JA: Ljubim te. Samo stegni me jako. Nasloni se na moje grudi i 
sjedini se. Znaš kako dišem. ONA: Uhhh. JA: Uhhhh. ONA: Znam. JA: Kao vulkan 
sam. ONA: Osećam. Onda mene upališ kada udahneš! JA: uhhhhhhhhhhhhhh i onda 
vodimo ljubav. ONA: Tako je. JA: Koji osećaj! ONA: Koja želja. JA: Da ne znam 
šta da napišem, opišem. ONA:To ne oseti svako. A možda i osete. I sve je jače, 
prokleto.. Svakoga dana. Umesto da utihne. JA: Ne oseti svako. Retki smo.. A ne 
može i zašto bi i utihlo. Jer sa ove strane je Miroslav. 
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ONA: Moram da idem. Ići ću na bazen kasnije. Rashladiće me, valjda?!. JA: Neće!
ONA: Poludeću od želje. JA: Ja sam u tebi. Only Love. ONA: To sa mnom batali, to 
only love.! JA: Ne kvari sada. Poludeću od želje. ONA: Jooj Uz ovo ne ide telesno, 
to je druga priča. Želim da noćas dišeš sa mnom. JA: Ti me znaš telesno! 
ONA: Da. znam te telesno. Moje telo te zna. Žudi za tim.. JA: I jaaaa jakoooooo
Disaću noćas sa tobom. ONA: Hvala. JA: Samo stegni me jako i voli. ONA: Moram 
da idem! Idi sa osmehom! ONA: Samo puhćem. JA: Ljubim. ONA: Hmmm. JA: 
Hmmm. 21:22. Videla 21:11. JA sam 9:09. ONA: Ček. JA: Niz 111 je poput žarkog 
svetla treperave žarulje. On znači da je svemir upravo napravio fotografiju vaših 
misli i da ih pretvara u stvarnost. ONA: Lepo. JA: Nedostajalo mi je to. Prekinuli 
smo dopisivanje. 
    Jesi li išla na bazen? ONA: Ne, sada sredjujem decu. Kasnoje. Neću pre 10:30h. 
Pa zar rade posle devet? pitao sam. ONA: I da se okupam.. JA: Pre bazena! ONA: 
Da, rade. To je u prizemlju. JA: Pre kupanja. (mislio sam na tuširanje pre kupanja u 
bazenu. I kada izađe iz bazena, ponovo se tušira.).ONA: Da :) :) Poslao sam joj 
nekoliko smajlija. ONA: 23:32. JA: Daaaaa, taman da upišem jer sam i ja video isto 
vreme. ONA: Hmmm. JA: Hmmmmmm. Uh. ONA: Legla sam. Poslao sam jednu 
sliku para u tuš kabini kako su mokri i ljube se. ONA: Uz bazen :) :) :). JA: Daaa . 
ONA: Od kada ti ove sličice meni šalješ :) JA: Nisam ranije jer to ti nisi volela?. 
ONA: Evo me. Sličice.. Život u slikama. JA: Slika govori više od hiljadu reči. Sve 
govori. Osim glasa. Njega moraš čuti. ONA: Da. JA: Baršunastog i u bojama. ONA: 
Izazivaš me. JA: Želim noćas da dišeš sa mnom. Ko je rekao to?
ONA: Želim. Tačno je. JA: Zovi! 00:33. Pozvala me je. JA: Ček telefon se šlogirao, 
ukočio. Ok. Sada ću da ga bacim kroz prozor! ONA: Nee

Sun, Oct 29th 2017, 7:35 am
                   
Pozvao sam je.. To znači da smo cele noći vodili ljubav i pomirili se. 

Sun, Oct 29th 2017, 12:51 pm

Ona je meni smajli samo poslala. Ja njoj smajlije pune ljubavi . ONA: Ustao? pitala 
me je. JA: Spavao skoro do podneva. ONA: Ako . JA: Spavao i za tebe. ONA: 
Uživaj. Da i za mene. JA: I sa tobom naravno. ONA: Daaa :) JA: Ljubim cakanu :) 
ONA: Hmmm. JA: Krajićak ti usana. ONA: Da. Odoh na ručak. JA: Prijatno i sa 
tobom sam :). ONA: Yes, jela i za tebe :). JA: Hvala draga dušo, ljubim. ONA: U 
prevodu, najela se. JA: Šta je bilo na meniju? Pasulj, salata, jabuka odgovorila je. 
JA: Lepo! Volim ukus, miris. ONA: U pola tri idem na bazen. U stvari pre. Idem da 
se spremam još malo. JA: Lepo ONA: Ti? Only for me. JA: na webconference, sada 
je trening. Pa ću sa Aronom u šetnju. ONA: Sorry. JA: To mi je na laptopu. (hteo 
sam da kažem da mi nije upala i pokvarila prenos). ONA: Ok, uživaj. JA: Ti ćeš u 
drugačijoj atmosveri, to jest vodi.A i moja šetnja je uživanje. ONA: Da. Mi smo 
šetali. JA: Kupio sam juče nove patike da imam za šetnju sa Aronom. ONA: Extra. 
JA: Znaš kako me čeka. ONA: Duša. JA: Duša a mi takođe jer ih volimo. ONA: 
Njuškica. Vole oni nas više. JA: Daaa eno ga, kuka i cvili. Zna da sam tu i da je 
nedelja. ONA: Ja ću posle da dremam. Zna da je nedelja? JA: Daaa, uvek su znali i 
dok mu je mama bila živa. Polude posle podne. Uvek su znali, kao da imaju 
kalendar. Čitaju misli. ONA: Eee, naše drugo ja su oni. JA: Da, da. Koliko puta je 
bilo, da možda sam pomislio. Loše vreme, mrzi me ili mi nije bilo dobro. A oni 
polude, skaču, jure se. Lara je znala da mi se gura. ONA: I odeš. JA: A ništa nisam 
rekao. I idem naravno. ONA: Poznato. JA: Zato kažem hvala im što oni mene vode 
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u šetnju. ONA: Tako je. JA: svaku noć uzmem kamen zahvalnosti u ruku, šaku i to 
spomenem, kažem uz ostale zahvalnosti. ONA: Lepo. Spava mi se.. JA: To je taj 
baršunasti glas pun ljubavi i boJA: ONA: Daaa jeste. Ja znam sve nijanse :) Ne baš 
sve...JA: Joj pošaljem ponovo gif, animaciju gde muškarac ljubi ženu u vrat. Niko 
osim tebe, samo ti sam napisao. ONA: Ozbiljno? Da odgovorio sam. ONA: Hvala za 
to. JA: Hvala tebi, otvorila si me kao i ja tebe. ONA: Da. JA: Osećaj divan. Hvala ti 
što si ušla u moj život. ONA: Uhhh. JA: Uhhh. ONA: Da.. Idem na bazen. JA: Idi. 
Poznajem kupaći. ONA: Imam više komada :) . JA: Sve si ih ponela, hihihii. ONA: 
Nisam sve, samo 4. JA: Joj nasmejah se. ONA: Kiss. Kiss odgovorio sam. 

Sun, Oct 29th 2017, 4:35 pm

A slika samo za mene? Jer sam video kod nje na profilu da je postavila. Uvek sam 
morao da joj tražim. ONA: Ček i poslala mi je gde je u bazenu i sama. JA: Ljubim, 
thanks. ONA: Nije neka, ali može.. JA: Kakva god da je, a ne neka. To si ti. Ljubim 
osmeh. :) ONA: Daa. JA: Krajičak tih usana. ONA: Šta? :) JA: LJubim. ONA: Haha, 
može. Poslao sam joj dve animacije gde se dvoje ljube. ONA: Dok otvori..JA: 
Verujem. Zar nemaš svoj net. ONA: Imam, ali je otišao brz :) Sada kilavi. Ljube se 
(misli na ono što je videla). JA: Daaa. ONA: Ihh. JA: Samo ih. Imam ja i bolje. 
Hahhha nasmjeala se. JA: Ono što ja imam u glavi i zamišljam, to ni ova što bih ti 
poslao ne može zameniti. ONA: Stvarno :) JA: Naravno. Pošaljem joj gif animaciju 
gde su dvoje goli. Ona je iznad njega a on joj liže ribicu. ONA: Čekam. Ups. JA: Šta 
dušo ups. Bolji sam :) . ONA: Mmm, čutim.. Pozvao sam je. 
Posle je ona mene. 

Sun, Oct 29th 2017, 10:10 pm

Ja joj pošaljem srce. To je mesto palca. ONA:Evo me. JA: I ja sam vredan. ONA: 
Što? JA: Zavrišio sam porudžbinu. ONA: Bravo :) JA: LJubio sam tvoj ljubimca za 
tebe. 22:22. ONA: Pre tebe 11111 koraka na ekranu :) (merač koraka ili pedometar). 
JA: Aha, pa kada ga napravi. ONA: Šta? JA: Pa korake, o tome govoriš. ONA: Šetali 
smo. JA: Nešto mi čudno, taj program. ONA: Što, mnogo koraka?. Da, ja idem ono 
skoro 10km. Za toliko koraka mi je čudno. ONA: Ne znam.. nebitno. JA: Nebitno 
naravno. Ljubim. ONA: Daa. JA: Jako, sitno, kvarno. Krajičak usana. ONA: Malo. 
JA: Malo ono slatko, cakano. ONA: Da.Mmm. JA: Hmmm, udah izdah. ONA: 
Hahaha. JA: Voliš kako dišem, znam.ONA: Ahaa. JA: Znam svaki tvoj udah, 
disanje. Kada toneš u san. ONA: To ne valja? Znam da znaš. JA: A što ne valja? 
ONA: Pitam. JA: Naravno da valJA: Čuvam te dok spavaš. ONA: Uhhhh. JA: Uhhh. 
Znam i ti mene. ONA: Ahaaa. Kako je to lepo. Pozvao sam je. 

Mon, Oct 30th 2017, 7:12 am

ONA je mene pozvala. Probudila se. 

Mon, Oct 30th 2017, 10:41 am

Ja pošaljem srce i onda me je pozvala. 

Mon, Oct 30th 2017, 2:21 pm

Pošaljem joj zaljubljene kučiće. ONA: Evo me. JA: Kupam se. Izašao da dam Akiju 
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ručak. ONA: Ok. JA: Duva vetar al je i sunce. Tražio je napolje. ONA: Njemu nije 
brrrr. JA: Daaa E kada izbaciš nekog sa toplog vani. Ona me je pozvala pa sam posle 
ja nju. Pošaljem joj dve slike od Arona a ona meni jednu sa bazena gde joj samo 
noge vire vani. I nekoliko slika sa decom unutra i po napolju što su se slikali. 
Pozvala me je. 

Mon, Oct 30th 2017, 7:01 pm

ONA: Pošalje mi mali smajli stopala. JA: Hihihi upravo mislim i ovu sliku spremam 
da ti pošaljem. ONA: Ajd. (Dvoje zagrljenih medju zvezdama.)  Lepooooo. JA: Daa- 
aaaaaaaa, stegni me tako jako? ONA: Jako, jako....Pošalje mi sliku sa decom gde su 
u bazenu u vodli. JA: Prelepo. ONA: Vesela deca :) :) . JA: Zbog učiteljice :) Jer je 
ona vesela. ONA: Daaa, neće iz vode, na učiteljicu ;)
Pošaljem joj smajlije i jednog gde se pas kupa. ONA: Kako je noćas bilo lepo. JA: 
Da dušooo, uhhhh. ONA: Baš uhh. JA: Uzdišem, daaaa jakoooo. ONA: I JA: JA: 
Sudar planeta će biti! ONA: Erupcija :) :) JA: Vrim. Noćas smo vodili ljubav veoma 
strasno. To se ne može i takva energija opisati. Pošaljem ponovo animaciju gde je 
muškarac ljubi ženu u vrat. ONA: Čekam. Ahaa. JA: Daaaaa, sevaju varnice na sve 
strane. ONA: Malo :) JA: Malo? mucho :) ONA: Hahaa. JA: Šta ću da ti radim? 
ONA: Zašto? JA: Iz želje. Bolje nego na toj slici. ONA: Uhhhh. JA: Uhhh. 
Čuvam osećaj tvog dodira, diše mi na koži, dok se poput mesečine razlivam između 
dva dlana i svih tvojih misli. ONA: Lepo :)  JA: 
“Znaš li da si sve moje? Sve ono o čemu pišem? Čemu se nadam i kome se molim?
Razlog zbog kojeg postojim i dišem? Da li znaš da si najdivniji stih moje životne 
pesme? Moja najlepša rima? Moja balada o ljubavi i sreći? Sve ono što je srce 
oduvek htelo da ima? Znaš li da si moja radost?
Moje najtoplije leto? Sretna amajlija koja me čuva od zla? Da si sve moje 
pagansko i sve moje sveto? Da li znaš da si početak moga dana? 
Moje jutarnje sunce i zelena trava prepuna rose? Smisao moga života? 
Snaga i vera koje me kroz život vode i nose? A znaš li da si moja mirisna 
šolja kafe? Cigareta posle seksa i onaj poljubac na kraju? Mali slatki kolač 
od čokolade? Razlog da se često zapitam, živ li sam ili sam to već u raju? 
Da li znaš da si moja omiljena boja? Moje najlepše jelo, onaj ukus koji 
najviše volim? Miris cimeta koji me opija? Moja ikona pred kojom se molim? 
Znaš li da si glavna zvezda u mom filmu? Umetnost kojoj se divim? 
Najlepši zalazak sunca na kraju dana? Sve moje što volim i sve za šta živim?"
Igor Čobanović.
ONA: Čiji su stihovi? JA: Ja sam im dao dušu. Zašto si posumnjala da su nečiji. 
ONA: Pitam? Liče na nečije. Pošaljem joj obradu ove pesme koju sam recitovao. 
ONA: Divno. JA: One mene pronađu a ja im dam dušu. ONA: Znam. Čujem. A ti si 
bila muza. ONA: Opet ja :) JA: Celo vreme ti :) opet ti :) . ONA: Želim te..JA: Znaš 
šta?  ONA: Šta?  JA: ...sve nežne reči sveta. SAČUVAO SAM ZA TE..u pesmama 
mojim. Sve nežne reči sveta,da tebe meni vrate.mm m ti moja čežnjo :) Želim te.. 
ONA: Dušo.. Služiš se prevarom :) :)  JA: Na šta misliš? Kada pesma nije moja 
stavljam ime autora. Dušo. ONA: Šalim se, ovo podvućeno :) JA: Ma slučajno 
sistem je podvukao. ONA: Znam, šalim se. JA: Sve te pesme svih pisaca su sada u 
meni. ONA: Vidim.. JA: Želim te.. ONA: Znam, šta radiš? JA: Ovog trena i mislio 
na tebe al sam u grupi gost na live. ONA: I ja u poslu. Idi radi. JA Dobio sam 
pohvalu. Ja sam Ambasador svoga grada. ONA: Bravo :) JA: Govorio sam to već  
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nekoliko puta i u Beogradu i u NOvom Sadu. Da sam jedini u prečniku od 100 km 
koji je na ovakvim mestima i događajima. ONA: Znam to. JA: 22:22 ONA: Videla 
sam. Poslala mi je sliku sa Bazena. Sada sam ušla u Bazen napisala mi je. JA: 
Ljubim cakanu. Zavrišili smo sada i uveličao sam sliku. Uh u očim ti je neka seta. 
Ljubim oka dva :) JA: Ja i Aki smo krenuli u šetnju, javim se. Poslao sam joj moje 
dve pesme kao audio u mesenger. ONA: ? JA: Pa moje pesme. Ček u šli smo. ONA: 
Tu sam, legla. Da, pesme. 

Tue, Oct 31st 2017, 2:47 am
                   .
Pozvao sam je. 

Tue, Oct 31st 2017, 7:39 am

Pozvao sam je. Ljubim. ONA: Duša. JA: poslao samo malo srce mesto ok ili palca.

Tue, Oct 31st 2017, 10:20 am

Poslao sam joj pesmu: Love in the Air. 10:10  i 11:22. Vreme koje vidim. ONA: 
Hello JA: Kučići koji se raduju. 

Tue, Oct 31st 2017, 2:11 pm

ONA: Hello JA: Hello. My te amo. ONA: U krevetu sam. JA: U sekund sam znao da 
ćeš se javiti. ONA: Jesi? JA: Daaa. ONA: Šta ti radiš? JA: U WC i pijem kafu.ONA: 
Extra. JA: Ček, hahahha. Joj. Pozvao sam je. 2:22. Poslala mi je sliku nekog posta i 
pozvala me je. JA: Kupio sam keks u obliku smajlija i slikao nekoliko fotografija 
kako izgledaju i poslao joj. Pozvao sam je. ONA:Je mene pozvala i poslala mi je 
screen sa telefona, koliko je imala propustenih poziva od roditelja koji zovu da pitaju 
za svoju decu. Četiri puta me je pozvala. Četiri razgovora imali.

Tue, Oct 31st 2017, 8:55 pm

Poslao sam joj sliku neke veoma rutave, dlakave žene u donjem vešu ;)
Pozvala me je. 

Wed, Nov 1st 2017, 1:47 am

Pozvala me je. 

Wed, Nov 1st 2017, 4:12 am

Pozvao sam je. 

Wed, Nov 1st 2017, 9:18 am

JA: Jutrić ljubavi :)  ONA: Jutro :) :) :) Pošaljem smajli sa kućićima. ONA 
.Naspavao se? JA: Može se reći. Probudih se noćas kada se prekinulo, mislio sam na 
vezu preko mesengera. Pa nikako da zaspim. Ti? ONA: Što nisi zvao? JA: Nisam 
hteo da te budim. ONA: Ja, jesam. JA: Pomislih da je možda zujalo ili ko zna šta pa 
si prekinula ili je samo, pa da te ne budim. ONA: Zovem posle malo :).Pošalje mi 
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malo srce i ja uzvratim. 11:44. ONA: Hello JA: Pošaljem zagrljaj i napišem tu sam. 
Pozvala me je. Pošaljem kučiće što se raduju. ONA: Heej. JA: Hej moja malena, 
dodirni mi kolena. ONA: Išla sam na zip!!!. JA: Jeeeeee. Extra je :) odgovorila je. 
(zip. mislila je na onu razapetu žicu ili sajlu pod nagibom pa se spuštaju ljudi uz 
pomoć nje.). Pozvao sam je. Ona je mene posle. 

Wed, Nov 1st 2017, 6:11 pm

ONA: Hello. JA: Pozvao sam je. ONA: Radojka J Poslala mi je nekoliko fotogra -
fija, što sa decom, što gde je ona sama. Pozvao sam je.

Wed, Nov 1st 2017, 10:54 pm

ONA: Ćao. JA: Ćao dušo. Sa drugarom sam na piću. Ok napisala je. Pošaljem joj 
zaljubljene kućiće. Uh. ONA: Uhhh. JA: Vrim J ONA: Kako sada J JA: Da, jer 
sam stalno u tebi, ti u meni. ONA: Uhh. JA: Uhhhhh ljubavi. ONA: Mmmm JA: 
00:01 ONA: J JA: U wc sam i gasim sve i krećem kući. ONA: Ok. JA: Dremkaš? 
ONA: Da. JA: Lepo, bez mene. Hihihi. Ste se spakovali pitao sam. 

Thu, Nov 2nd 2017, 4:38 am

Pozvao sam je. 

Thu, Nov 2nd 2017, 7:54 am

Jutriš ljubavi. ONA: JUTRO. JA: Poslao sam joj zaljubljene kućiće. Vidiš kako sam 
te cokio. ONA: Vidim J J J 
      
Thu, Nov 2nd 2017, 10:19 am

Poslala mi je malo srce. JA: Kako znaš i ja da si ti. ONA: Znam. JA: Uh. ONA: 
Spavalice J J J Ne nisam spavao. Kako se prekinulo posle četiri. ONA: Nisi? 
Čula sam. JA: Nisam, malko dremao, samo nisam te hteo buditi, zvati. ONA: Zašto 
dušo? Znam da se trebaš odmoriti  i šta te čeka danas. Ste spremni. ONA: Sve ide po 
planu. Spremni, skitali malo. JA: I to ste stigli!. Sve dušo, išli smo na vafle J 
Krećemo u bus. JA: Srećno. ONA: Ljubim. JA: Ljubim jakoooooooooo..

Thu, Nov 2nd 2017, 2:02 pm

Kućiii :)  JA: Daaaaaaaaa i znao sam u sekund, uh. ONA: Šta? JA: Da si stigla, i da 
ćeš mi se upravo sada javiti. ONA: Da zovem? Da, napisao sam. I pošaljem joj 
jednu pesmu koju sam obradio. Sa naslovom MI. 
                
Thu, Nov 2nd 2017, 6:08 pm

Propustio sam njen poziv. 

Thu, Nov 2nd 2017, 9:03 pm

Pozivao sam je više puta i ne javlja se. Ona me je pozvala. 
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Fri, Nov 3rd 2017, 10:53 am

ONA: Me je pozvala. 

Fri, Nov 3rd 2017, 1:04 pm

Ja srce, ona srce. JA: 1:11. ONA: Yes J JA: Uhhh. ONA: Duša J JA: I tvoja ljubav. 
ONA: Da. JA: Kućiće sam joj poslao. Želim te jako, jako. ONA: I ja tebe. JA: Uh 
ljubavi. ONA: Ljubim J JA: Uh kako znam da misliš na mene. ONA: Znaš J J J 
Ljubim. JA: Jel jako i mnogo? ONA: Mmmmm, daa J JA: Uhhhh J Jesi li u školi? 
ONA: Jesam, na odmoru. JA: "Postoje dubine u koje me samo ti možeš odvesti. 
Intimnosti koje samo ti možeš pozvati. Tajne koje samo ti možeš izvući iz mene. I 
ima strasti koje samo ti možeš osloboditi. Kad sam sama ja sam cela, ali sa dru -
gima osećam šuplju i drhtavu nezavisnost. Ostajem ne ispunjena kao samo blago 
dodirnuta, umesto potpuno zagrljena. Ali sa tobom ja sam nesputana. Slobodna 
da budem divlja koliko god ti želis a ja trebam." ONA: Divno. Pošaljem joj pesmu 
Prisvajam sve. Ženi trebaju samo dobar prijatelj i dobar ljubavnik. Ako su oba 
smeštena u jednom muškarcu.. Ne treba joj ništa više. 3/1 Imaš mnogo više! ONA: 
Imam??? JA: Daa. ONA: Jeeee
Pošaljem joj pesmu sa naslovom Tebi. Lepo je napisala. Uvek je bila štura, kratka i 
nedorečena. Hvala i nadam se da si je čula celu. Mislim da ne bih trebao da dolazim? 
ONA: Da zovem? Sada da te zovem na tel? Zovi napisao sam. Ček min i pozvala me 
je. JA: Poslušaj molim te celu pesmu sa naslovom Tebi. ONA: Slušala J Opet ću. 
JA: Ljubim. ONA: Yes. JA: Želim teeee. ONA: Opet???. JA: Kako opet, 
hahahhahhaa. Šetaš bosa pitao sam ili ti vire noge iz bazena. ONA: Sve J JA: 
Ljubim sve J ONA: Uhh. JA: Uhhhh. ONA: Šta je 3/1, prijatelji, ljubavnik?JA: I 
tvoja duša, pošto sam napisao i mnogo više od 3/1. ONA: Daaa
JA: Pozvao sam je i poslao screen sa telefona koju njenu sliku imam sada. 
ONA: Ko je to? Naravno da zna i šali se tim pitanjem. JA: Mona Liza. ONA: 
Hahahah. Opet liz J J J JA: Ja nisam ovde dvosmislen, čik pogodi ko je. ONA: Ja 
sam. JA: Ljubim takvu . Uh, si u krevetu pitao sam. Jesam i ljubimac. JA: Pa neka se 
javi onda on. ONA: Tebi ? pitala je. JA: Pa kome drugom, ja i on dišemo noću. 
ONA: Tvom Akiju. JA: Ne nego meni. Mi dišemo noću. 
Sat, Nov 4th 2017, 4:09 am
 
Pozvala me je. 

Sat, Nov 4th 2017, 8:10 am
                   
Ja sam nju pozvao. Pa je ona mene. 

Poslala mi je sliku psa kako spava u krevetu. A Ja svoga mačka. Onda sliku gde ga 
grli u dnevnoj sobi. Pozvala me je. 

Sat, Nov 4th 2017, 1:05 pm

“Od svih mogućih zvezda, ja sam izabrao tebe.. Bila si najtužnija na mome nebu a 
najviše si sijala“..  Pozvala me je i poslala sliku čorbe koju je kuvala. Poslao sam joj 
dve slike sa postom. Pozvala me je i poslala sliku kako sedi i svoje ruke, šake sa 
nalakiranim noktima u crvenoj boji i sliku daljinskog upravljača kojeg je kupila kod 
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kineza u prodavnici i uputstva za kod njenog Tva. Sitna slova i nije hteo da proradi. 

Mon, Nov 6th 2017, 6:14 am

Pozvala me je. 

Mon, Nov 6th 2017, 9:54 am

Pošaljem zagrljaj, poljubce i 10:00. ONA: Hello. Poslala mi je sliku jednog para koji 
će voditi ljubav a on je njoj vezao kanapom ruke ispred nje sa tekstom: 

“Volela je moje slabosti.. jer je osećala da mi je tu od koristi..JA: Ljubim, to 
što čekaš, da još uvek proizvode al su retki. Ugasiš svetlo, ugasiš dan.. 
Sklopiš oči.. Poželiš kraj sebe nekoga koga nemaš. Nekome odstutnome 
poželiš laku noć. A tebi je sve, samo laka ne“. ONA: Videla J JA: 11:22. 
ONA: Videla. Jača je? JA: Uhhh. ONA: 11:33. JA: Yesss. JA: 12:21. ONA: 12:21. 
JA: U isto vreme. ONA: U sekund isto. Pozvala me je. JA: 2:22. ONA: Ooooo, da 
lepo. JA: Sam joj poslao par fotografija kojih imam i na kompjuteru, laptopu i svojoj 
mapi. Kakvu bih lepu kuću imao. Pozvao sam je i napisao joj Uhh..ONA: J. JA: 
Ony smile? Čoker Lady.ONA: Ljubim. JA: Sa drugarom sam na pivo. ONA: 
Prijatno pivo J JA: Hvala dušo, hvala ljubavi. ONA: Naravno dušo J JA: Lepo i 
napišem 22:44 I 22:54. ONA: J

Tue, Nov 7th 2017, 3:55 am

Pozvao sam je. 

Tue, Nov 7th 2017, 9:17 am

ONA: Ljubim plavo oko... JA: Uh.. ONA: Uhhhhh. JA: Tahikardija. ONA: Šta? JA: 
Ima li leka za to, dal da idem kod lekara. ONA: Ozbiljno? JA: Dal postoji lek I 
lekar?  ONA: Ne prepadaj me! Pošaljem joj gif gde mačak sipa sebi kafu iz termosa 
i toliko ju je željan da je prosipa. ONA: Hahahhaah, JA: Tahikardija. ONA: Ludo 
jedna J JA: Tako mi radi srce i sve u meni. ONA: Dušaaa. Sve sam dogovorila oko 
vikendice. Dogovarali smo se da dodjem kod nje i da će videti sa njenima oko 
vikendice i da joj je potrebna i da joj niko tamo ne dolazi dok je bude koristila. Da 
zovem?  JA: Nema znak pitanja, želiš li onda zoveš. 
Pozvala me je. JA: 2:22. Ponovo me je pozvala. 

Tue, Nov 7th 2017, 7:01 pm

ONA: Me je pozvala. 

Tue, Nov 7th 2017, 9:17 pm

Ja sam nju pozvao. Propustio sam poziv. Zvala me je. Ja sam nju zvao. Često se 
dešavalo i da su telefoni na punjenju ili se nešto radilo pa se nije čulo kada smo se  
zvali. Pa zvala si i prekinulo se. Sada ja zovem i neće. Ne javlja se i dalje. Pa šta 
neće? Pizdim. Dešava se i da je do interneta. Ti čuješ da zvoni napisao sam. Si tu? 
Napiši da si zauzeta. I dalje se ne javlja. Šta je bilo sada, hallo. 
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Wed, Nov 8th 2017, 6:16 am

Pozvao sam je. Jutro je.

Wed, Nov 8th 2017, 9:09 am
                    
9:09 Ljubim. ONA: Ljubim J JA: Uhhh. ONA: Naspavao se? Još bih, al me poruka 
od sina razbudila. Mogao bih još, na webconference sam. Kako ti je grlo? Vojim te. 
ONA: Kako ti je sin? Držao je kaže obloge celu noć, bolje je. To je unutrašnja vena, 
ne ta što je operisana. ONA: Grlo mi je bolje, hvala. Ljbim te L J J 
Morao bih pogledati presek naše noge. Mislio sam da negde pročitam ili izguglam 
da vidim gde nam se šta nalazi. Vojim te! ONA: Vojim te…Kako se zove ris koji se 
mazi? Hahahhaha, nasmejao sam se. Risica, mazirica. ONA: Klitoris J JA: 
Hahhaha, ljubim ga.Usisam ga. ONA:Uhhhhh JA: Taj lepi cakani, mirisni i tvoj. 
ONA: Mirannn. JA: Samo tvoj. ONA: Kuvanje počinje. JA: Daaaaa. Uhhh, vrim. 

Wed, Nov 8th 2017, 1:31 pm

13:31. Propustio sam njena dva poziva. Sada se ona ne javlJA: Pa neće napisao sam. 
Bio sam pričao mobilnim .Pozvao sam je.  

Wed, Nov 8th 2017, 4:44 pm

444  Anđeli vas u ovom trenutku okružuju, uveravaju vas u svoju ljubav i pomoć.
Nemojte se brinuti jer pomoć anđela je u blizini. Pozvala me je i jedan sam poziv 
propustio. Pozivali smo jedan drugog. 

Wed, Nov 8th 2017, 9:56 pm

Dva puta me je zvala. JA: 22:33

Thu, Nov 9th 2017, 5:00 am

Pozvala me je. 

Thu, Nov 9th 2017, 7:07 am

Srecan put :) JA: Nisam hteo da te budim do 7,46. ONA: Samo je srce poslala. Ništa 
nisam spavao, da se ne uspavam. ONA: Bezvezeee. Dremaj usput. Što dušo pitao 
sam. Naravno i ti još spavkaj, dremkaj. ONA: Malo još. JA: Zamišljaj me. U meni 
si!. ONA: Uhh. JA: Uhh. Javim ti se kada sednem u Bus. Dremkaj. ONA: Ok.
JA: Krenuo sam. Uhh. ONA: Srećan put J Naravno putovao sam kod nje. Ljubim, 
vojim. ONA: KissThu, 

Nov 9th 2017, 10:56 am

Pozvala me je. JA: Stigao sam. Pozvao sam je. Krećem prema centru. Pozvala me je. 
Našli smo se i seli u restoran na vodi gde sam je i slikao. Uzela je auto pa smo otišli 
do njenog stana. Zajedno smo otišli gore i da vidim našeg ljubimca. Sedeo sam i 
igrao se sa njim dok se ona spremala i šta će poneti sa sobom. Spremili smo se za 
šetnju, sišli dole prema reci, uz stazu. Pričali, smejali se. On nas je vodio kako je on 
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želeo jer svuda je morao obeležiti teritoriju. Da pase travu koja mu je dobra za 
probavu. Mi smo se slikali mnogo puta, sto nju i njega sam, što nas dvoje. Prekrasne 
fotografije zaljubljenih klinaca. Otišli smo kolima tamo, nije daleko od grada i 
prema planini je gde su  mnoge druge vikendice. Svratili smo do prodav- nice da 
nešto imamo od pića i od hrane tamo. Pošto sam već tamo bio nije mi bilo ništa 
nepoznato. Parkirali se u dvorište i poneli stvari sa sobom unutra. Namestili krevet, 
prekrivaće, otvorili da se izluftira i pošto je bilo već hladnije otišao sam u podrum 
po drva i da založimo vatru u kaminu. Uh nije gorela odavno i dosta je dimilo dok se 
nije ugrejalo. Upalio sam računar, pustio muziku, postavio male mirišljave svećice i 
upalio ih. Upalio mirišljave štapiće i napravio takvu atmosveru za wow. Raskomotili 
smo se, malo se ugrejalo i krenemo se udvarati, dirati, ljubiti. U jednom trenutku 
sam joj spomenuo prethodnu raspravu, svađu i moj dolazak floridom. Krenuo sam 
joj govoriti da sam joj oprostio za taj slučaj i to što je govorila mojoj prijateljici a 
ona mi je stavljala ruku preko usta da ne govorim i krenula je da me ljubi. Krenuli 
smo u stojećem stavu da se skidamo, deo po deo odeće i ljubimo i diramo sve stras -
tvenije. Seo sam na stolicu a ona se spustila u čučeći položaj igrajući se sa mojim 
penisom rukom i stavljajući ga u usta. Tako je to dobro radila da sam uživao. Uvijala 
se ispred mene i opkoraćivši me sedala mi je u krilo ljubeći me strasno. Moje su ru -
ke bile nemirne i svuda su je dirale. Polako se spuštala na moj penis koji je ulazio 
sve dublje i dublje u njenu vaginu. Ljubio sam joj dojke i bradavice. Što je bila zapa- 
ljiva, veoma osetljiva na bradavice i njihov dodir. Usisavao sam ih ustima i ližući ih 
jezikom. Sve su bile tvrđe a po njenom disanju sam znao koliko to voli. Okrenula se 
i sada mi je bila okrenuta leđima još uvek smo bili na stolici. Sada se sama nabijala 
na moj ud sve brže i brže. Ustali smo u stojeći položaj a ona se savila skoro do poda, 
bila je veoma savitljiva. Navlaćio sam je tako s guza, držeći je za kukove, sve brže i 
brže, sve dublje i jače. Malo smo se umorili i polako smo se prebacili i popeli na 
krevet. Znali smo šta volimo i ponela je ulja i ono što sam ja bio kupio. Legla je na 
stomak a ja sam uzeo ulje kantariona i sipao po njoj u tankim mlazevima. Krenuo 
sam to razmazivati po nogama, stopalima, listovima, butinama, po guzi i sve uz 
kičmu ka ramenima, vratu i rukama. Mirisi razni su sada oko nas, sve klizi i masirao 
sam joj svaki detalj tek ovlaš prelazio preko ribice. Okrenula se sada na leđa pa sam 
ponovo uzeo ulje i nakapao po njoj i krenuo to razmazivati i rukama kliziti po nje -
nom telu. Sve smo bili napetiji, moje ruke su svuda klizile po njoj. Povukao sam se 
unazad ka kraju kreveta gde mi je stavila podigavši nogu i stopalo stavila na moje 
grudi dok sam klizio po celoj nozi. Usisavao sam joj palac ustima, kao i ostale prste, 
dok su mi ruke i dalje klizile po listu noge i koliko sam mogao da odhvatim. Od prs- 
tiju sam krenuo jezikom uz unutrašnju stranu da klizim ka njenoj ribici i guzi. Ovlaš 
sam prešao jezikom preko ribice i nastavio ka drugoj nozi uz unutrašnju stranu koja 
je i najosetljivija pa sve do stopala i prstiju. Sisao sam joj prste i palac gledajući je 
celo vreme onako zavodljivo šta radi i kako uživa. Vraćam se polako uz nogu, sve 
do ribice gde kada sam uronio glavom između njenih nogu. Igrajući se jezikom od 
dole ka gore pa ponovo ka dole. Imala je lepe male usne i osećajući njene ljubavne 
sokove, miris i ukus hormona, želje uživao sam usisavajući joj celu ribicu. Taj mali 
klitoris kojeg sam obrađivao jezikom i njega usisavao, zadržavajući ga neko vreme u 
ustima. Ludela je. Krenem kliziti po stomaku ka pupku. Voleo sam taj njen mali 
stomaćić iz kojeg se osećala njena energiJA: Sve ka grudima i bradavicama.Što je 
bila  zapaljiva kada ih diram. Uvek sam znao to po njenom disanju. Nastavljajući ka 
vratu, obrazima i njenim lepim usnama. Tako smo se strastveno ljubili. Ovo nije bio 
sex, ovo je bilo vodjenje ljubavi. Ljubio sam joj svako oko, obe obrve, obraze, nos i 
posebno sam voleo krajićak usana. Naslonivši svoj dlan ruke na njeno lice a palcem 
prelazio preko usana, polako sa jedne na drugu stranu i ponekada ga stavivši u njena 
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usta gde ga je usisavala kao penis. Još uvek sam odugovlaćio sa penetracijom dokle 
god sam mogao. Udji u mene rekla je, tu je reč često govorila i ranije i posle ovoga. 
Udji u mene, daj mi ga. Krenuo sam ulaziti al je najslađe bilo kada je bio unutra 
samo glavić, samo malo. Ulazio sam sve brže i sve dublje i dublje. Podigao sam joj 
noge na svoja ramena i tada ulazio još dublje i sladje. Dok ih nije skroz raširila, bila 
je veoma savitljiva. Što je ovo bilo wow, spojeni smo kao jedno telo i mogao sam 
ulaziti sve dublje, močnije. Svrši u mene rekla je, svrši u mene Miroslave. Zajedno 
doživaljavamo fantastičan orgazam. Da ovo se ne može glumiti, ovo je stvarno.Kada 
sam bio gotov spuštao sam se polako ka dole zagnjurivši glavu u njenu ribicu. Celo 
lice mi je bilo unutra, klizeći svojim nosom i jezikom po ribici koja je bila puna mo- 
je sperme i njenih sokova. Vraćao sam se polako ka njoj klizeći jezikom po stomaku 
i grudima ka usnama. Sada smo se ljubili tako strasno, gde je osećala i moje i svoje 
ukuse. Ta razmena ukusa, hormona, spreme je nešto nezamenljivo. Spustio sam se i 
opustio legavši preko nje, tako lepljivi, znojavi i još uvek od ulja masni. Ljubili smo 
se i ukrštali prste na svojim rukama. Ljubio sam joj svaki prst na ruci. Ljubila je i 
ona mene i igrala se prstima po mojem telu. 
    Kada smo se malo odmorili onda je ona ustala i uzela ulje u ruke i krenula da mi 
se revanšira i da me sada masira. Klizila je po mome telu dok sam ležao na stomaku. 
Uživao sam u svakom dodiru. Okrenuo sam se sada na leđa a ona je uzevši još ulja 
kada je i gde bilo potrebno, razmazivala po mome telu i masirala me. Uzbuđenje je 
ponovo raslo i sada je ona vodila i klizeći po meni jezikom se spustila ka udu. Znala 
je da se igra dobro prstima i osetio sam kada ga je stavila u usta. I sve dublje i dublje 
je nestajao u njoj. Dugo ga je tako usisavala i pušila. Opkoračila me je i sela je na 
njega, tek ovlaš samo glavić da uđe malo. Pokušavao sam je navlaćiti i nabiti da bih 
ušao dublje ali nije se dala. Namerno se igrala tako sitno jer je i ona to volela. Kre -
nula je sve dublje i dublje se navlaćiti dok sam se rukama igrao po njenim grudima, 
telu, gde god sam mogao domašiti. Voleo sam te njene bradavice u ustima. Tako su 
bile zapaljive. Volela je da svršim po stomaku i sebi gde bi krenula rukama to razma- 
zivati dokle god se nebi napravila pena od sperme. Onda bi legla preko mene razma- 
zujući tako i svoje telo. Onda bi klizila sama po svojim grudima i stomaku da bi što 
bolje to razmazala i upila koža. Kada se spusti preko mene i tako ostanemo  zalep -
ljeni. Vodili smo ljubav duboko u noć u raznim pozama. Imali smo neku posteljinu i 
neki svileni ćaršav koji je svuda klizio i sva posteljina je bila na svim stranama. Vo -
leo sam se ankerisati, tako kada ležim iza nje i oboje smo na strani, gde svoj ud sta -
vim u njenu vaginu i tako onda utonemo u san. Ujutru sam joj skuvao kafu i pili smo 
je u krevetu. Tada su i nastale neke fotografije koje nikakvim fotoshopom se ne 
mogu namestiti. Po licima se vidi ljubav i zadovoljstvo. Tuširali smo se, doručkovali 
ložili vatru u kaminu. I vodili ljubav kada smo god mogli. Nešto smo radili na raču -
naru, nešto joj pomagao oko toga. Prolazio je dan i bližila se zima pa je i mrak bio 
ranije. Nismo izlazili iz kreveta. Noć je bila ponovo naša. Pili smo nešto i žestoko, 
bilo je sokova, slatkiša. Keksa kao što su smajli i krekeri. Mirisi razni po sobi od 
sveća koje gore, mirišljavih štapića. Ja koji ceo mirišem na nju. Da, ja koji ceo miri -
šem na nju. Već me je i ud boleo od trenja a ni ona nije bolje prolazila. Sreća u ulja 
koja smo koristili. Spavali smo tek kasno ili ti rano u zoru zaspali. Ujutru smo 
ponovo pili kafu, doručkovali i polako se spremali jer smo morali krenuti u grad. 
Nešto još u prodavnici kupili, otišli do stana i izveli njenog ljubimca u šetnju. Proše- 
tali se dole pored reke i prošli kroz centar grada. Vratili se do stana gde se trebala 
spremiti, presvući jer smo trebali ići na jedan njen sastanak gde naravno ću ići i ja sa 
njom. Otišli smo kolima gde se parkirala i kada smo izašli vani, sunčan dan je bio i 
napraivo sam par predivnih naših fotografija. Stigli smo tamo i počeli su se ljudi 
sakupljati. Upoznala me je sa nekima i sastanak je započeo. 
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Sat, Nov 11th 2017, 2:16 pm

ONA: Ljubim. JA: Uhh. Slikali smo se više puta i poslao sam joj, preneo te 
fotografije. Videlo se da je bila srećna. Sastanak se odužio. Ubićeš me napisala je. 
Biće gotovo valjda uskoro. JA: Idemo na ručak. ONA: Ljubim te mnogo. JA: 
Čestitam na karijeri i ljubim. (Bili samo zajedno na sastanku i dogadjaju gde su je 
postavili, dodelili joj funkciju.) ONA: Ja tebe puno. Ti si moja sreća J J J JA: 
Volim te. ONA: Izviniii. (Jer smo se tamo zadržali i nikako da bude kraj i da najzad 
krenemo. (Ovo mi pisala dok smo tamo sedeli.) Posmatrali smo se kao mačka i miš. 
Smazali bi jedan drugog. Nisam očekivala ovoliko. JA: Naravno. Ponosim se tobom 
J 

Sat, Nov 11th 2017, 8:56 pm

Otišli smo kod nje do stana da se sredimo, uzmemo neke stvari. Otišli smo ponovo 
do vikendice.  Tamo smo se smestili i pošto je već bilo zahladnelo založili smo ka -
min. Doneo sam drva iz podruma i upalili vatru. Trebalo mu je vremena da se raz -
gori, malo je dimilo. U medjuvremenu sam namestio atmosveru, muziku, ambijen i 
najzad smo bili sami. Noć je bila ponovo naša. Sutradan je morala do grada i da će 
dovesti psa sa sobom jer je već tri dana sam kod kuće. Vratila se posle podne i nara- 
vno evo i njega. Radovao se i šetkao se svuda. No sam nije hteo vani bez nje. Kada 
je ona izlazila tada da. Često je lajao pa i na svoju senku. Sprijateljili smo se i sve 
više mi je bio blizak. Slikali smo se, dopao mu se keks koji sam imao. Kada je došlo 
vreme za spavanje i on je ušao u krevet jer ga je ona tako naučila i kod kuće je spa -
vao sa njom. Ovo mi se nije dopalo, no nisam imao kud. Pokušali smo voditi ljubav 
no od njega to nije više moglo jer je na svaki pokret reagovao i često se penjao i sila- 
zio sa kreveta i lajao i na svoju senku. Pošto je bio njen pas čuvar u jednom trenutku 
je reagovao kada sam hteo da je poljubim i krenuo naglo prema meni da me ćapi, 
ujede. Uh nije bilo sve jedno. Viknula je na njega i sprečila ga je, zadržala. Više nije 
bilo slobode ni u spavanju, nego je to bila gnjavaža. Ustali smo pre podne, nešto i 
kuvali, spremala je da ručamo. Čujem da priča telefonom i kaže mi da je razgovarala 
sa njenom prijateljicom. Naravno znao sam koja je. Dogovorile su se da ćemo uveće 
posle 19h da izađemo i svi troje negde sednemo na piće i druženje i da me ona 
najzad upozna. Naravno vratili smo se u grad i prošetali sa psom. On se morao 
slušati a ja sam više bio kao potrčko. Javno joj nisam smeo prilaziti i znala je da mi 
kaže, budi miran! To mi je uvek smetalo jer očigledno nije želela da nas neko vidi 
bliske. Poštovao sam to što je našminkana i da se ona ne bi pokvarila poljubcem. No 
ni bliži kontakt nisam smeo ostvarivati. Držanje za ruku je moglo samo noću i 
mraku. Znao sam je držati za ruku no ako bi neko u toku šetnje nailazio od pešaka, 
raskidala je kontakt, verovatno da nas ne bi neko ponovo video da smo bliski. U 
stanu smo se spremili i naravno već kasnimo. Otišli smo blizu njene kuće gde živi. 
Već nas je čekala jer smo kasnili, sela je u auto pozadi i krenuli smo ka centru. Našla 
je parking i onda smo malo hodali pešice ka jednom restoranu u centru grada. Seli 
smo i naručili kafu a ja sam uzeo i pivo. Krenuli smo pričati a ona iako je starija i od 
mene sve je više bila oduševljena sa mnom. Pitala je kada sam došao i kada joj je 
ona rekla kojeg dana, prijateljica je počela brojati te dane na prste, gde smo se svi 
nasmejali. Znao sam da je ona bila ta koja je bila protiv mene i bila je njen saveto -
davac oko muškaraca i kako treba sa njima se odnositi, ponašati i iskorišćavati. To 
sam znao od ONE. Kada smo se često raspravljali i onim našim prekidom i da ja ni -
sam za nju i da je ona uvek imala dobro stojeće muškarce koji su joj sve mogli pru -
žiti i lagodan život a za mene smatra da ja to ne mogu. Od ljubavi se ne živi je bio 
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njen moto i često je to govorila. I lepo joj savetuje njena prijateljica da ona treba 
naći nekog i da prekine sa mnom. Nisam joj to ranije uzimao za zlo jer sam smatrao 
pošto me nije srela i ne poznaje me. Posle skoro pet sati sedenja u restoranu, 
razgovora, krenuli smo kući. Priznala je da sam je oduševio i da nije očekivala to.
Odvezli smo je do kuće i pozdravili se. Krenuli smo natrag ka centru i stali i u 
jednom grilu koji je radio uzeli po pljeskavicu da ponesemo sa sobom. Svratili smo 
ponovo po psa i poveli ga sa sobom. Pričali smo o tome o samoj večeri i o njenoj 
prijateljici i našem razgovoru. Kada smo stigli u ušli u vikendicu seli smo da jedemo 
iako je bilo kasno. Stiže poruka na mesengeru. Znali smo od koga je. Očekivali smo 
je od nje. Napisala je kako je oduševljena sa mnom i poželela je da naša ljubav 
potraje i mnogo sreće. Naravno legli smo da spavamo no nismo mogli voditi ljubav 
od njenog ljubimca koji je bio sa nama u krevetu. Ustali smo ranije, gde me je u toku 
vožnje ka gradu dirala za koleno, po ruci, gledala sa ljubavlju.Odvezla me je do 
autobuske stanice, stala je da izađem. Poljubili smo se i pozdravili. Naravno da nije 
pitala kada ćemo se videti drugi put ili kada ću doći. To ni jednom nije uradila. 
Mislim da nije želela i da je ovo smatrala prolaznom avanturom. Ispratio sam je 
pogledom gde je nestala u saobraćaju. Ušao sam u stanicu i video da je prevoz za 
Beograd tek u 9:30. Uzeo sam kartu i polako se vratio u centar grada i seo na kafu na 
isto mesto u isti restoran gde smo sinoc bili.

Mon, Nov 13th 2017, 8:03 am

Evo me gde i sinoć smo bili. Bus je u pola deset. ONA: Tek! JA: Nema veze. ONA: 
Kuliraj malo. JA: Naravno, ljubim. ONA: Volim te… JA: Volim dušo..
TEBE DA NIJE Da nije tebe, kome bih pesme pisao. Kome bih se radovao kada se
ujutru probudi. Za koga bih živeo, zbog koga bih disao. Tebe da nije, živeo bih i da- 
lje u traganju. Ubeđivao sebe i druge da sam srećan. Život bi mi nestajao u tom 
laga- nju. Da nije tebe, na jednom mestu bih stajao. Izgubljen i u vremenu i u 
prostoru. Svetlost ne bi u moj život došla, mrak bi i dalje trajao. Tebe da nije, bio 
bih zbunjen i potpuno sam. Kao brodolomac na pustom ostrvu. Ne bih imao kome 
dušu na čuva -nje da dam. Da nije tebe, sve bi izgubilo svoj smisao. Sa mrtve tačke 
nikada krenuo ne bih. Da te nije, ko bi mi sa srca tugu brisao. Tebe da nije, koga 
bih čuvao i koga voleo. Sa kim bih maštao i budan sanjao. Život bez tebe bi me 
užasno boleo. Da nije tebe, uzalud bi mi prolazio svaki dan. Noći bi mi bile prazne i 
mučne. Bez tebe ja ne bih živeo svoj san. Tebe da nije, ni mene bilo ne bi. Ne želim 
više ni da mislim šta bih bez tebe. Ti si sve ono što sam oduvek želeo sebi. Igor 
Čobanović
Krenuo sam. ONA: Srećan put dušo. JA: Hvala draga dušo. ONA: Kakvi stihovi. 
WOW JA: Snimit ću pesmu. ONA: Ljubav J JA: Daaaaaaa

Mon, Nov 13th 2017, 12:22 pm

JA: 12:21. ONA: Kući sam. Dokle si stigao? JA: Izašao iz busa, u Bg. ONA: Super. 
JA: Pozvao sam je, ne javlja se. Evo me napisao sam joj. Ušao si? Vozim se napisao 
sam. ONA: Ček. JA: Upravo gledam naše slike, listam. Kako sijaš dušo moja.Vojim 
te. ONA: Ljubim. JA: Ljubim, uh već nedostaješ! Šta ti kaže prijateljica? ONA: Evo 
pričamo. Zovem te za 5 min. Pozvala me je. Ja sam nju, pa propustio njen poziv. 
Pozivali smo se jedan drugog. Snimio sam tu pesmu i poslao joj link. TEBE DA 
NIJE.
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Mon, Nov 13th 2017, 11:49 pm
                
JA:Mozda zaspim, ti slobodno zovi. ONA: Pozvala me je i naravno ostali smo na 
vezi celu noć. 
 
Tue, Nov 14th 2017, 6:14 am
 
Pozvala me je i napisala ljubim i poslala i mala srca. Ustaje u to vreme i uglavnom 
budem budan dok se oblači, pije kafu, sprema, šminka. Izvede ljubimca vani da 
piški, vrati ga, zatvori u sobu i krene na posao. Hoda ulicama i potrebno je oko 15 
minuta da stigne. Kada stiže ili ona ili ja prekidamo vezu. Celo to vreme pričamo. 
Tek onda možda utonem u san a često i ja ustanem i ne spavam više. Ljubim i ja 
vojim. ONA: Spavaj lepo. Hvala dušo, baš hoću. Hihihi. Noćas sam baš bio koma, 
zaspali smo. ONA: I ja, nisam mrdnula. JA: Spavaću i za tebe, uh dušo. ONA: Kiss. 
JA: Kisss, jako. ONA: Odmaraj… JA: Čujemo se. 

Tue, Nov 14th 2017, 11:22 am

JA: 11:22. Pošaljem jednu simpatićnu sličicu. Spor ti je net znam, poslao sam ti gif 
animaciju. Te amo. ONA: Duša. JA: Nedostaješ uh. ONA: Uhhh. JA: Pijem kafu 
11:33. ONA: Ja sam kod mojih, krećem nazad u školu.  Pošaljem joj zaljubljene ku -
čiće. Ljubim te u madež koji je na dva tri cm. sa desne strane od pupka. ONA: Video 
si  Sve dušo, svaki milimetar, uhhh. ONA: Ljubav JA: Daaaa, ponosim se tobom. 
ONA: Je li, na šta dušo? JA: Na izgled, stas, znanjem, umećem, poslom, aktivnošću, 
novom karijerom. Vošnjom unazad na ogledala. ONA: To, hvala dušo. Molim dušo. 
ONA: Vožnja, hahahah. JA: Ljubim ti taj osmeh, krajičak tih usana.. ONA: Uhhh. 
JA: 12:21, 12:22. ONA: Uh, i ja videla. JA: Srećo moja. Pošaljem joj slike gde sam 
češljao Arona i koliko tu dlaka ima. ONA: Danas? Sada napisao sam. 13:13. Pozvala 
me je. 

Tue, Nov 14th 2017, 5:53 pm

Pozvala me je. 

Tue, Nov 14th 2017, 8:34 pm

Poslao sam joj smajlije koji govore kako je želim i volim. ONA: Hello. JA: Ljubim 
dušu moju. Došla sam kući ranije. Pozvao sam je. Poslao sam joj slike od auta kojeg 
je kupio moj mlađi sin. 

Wed, Nov 15th 2017, 6:15 am
 
Pozvao sam je.      

Wed, Nov 15th 2017, 9:01 am
                  
JA: Ljubavi moja J. ONA: Ljubim J. JA: Ljubim J. Naspavao si se?. JA: Pa i 
jesam. Bio sam budan više puta i do wc,a jutros. Sa slušalicama, sa tobom, do pet, 
posle sam tvrdo zaspao i trgnem se u sedam i sedam. ONA: Čula sam da spvavaš u 
06:14. JA: I ja sam tebe, dugo noću. ONA: Stvarno? JA: Da. ONA: Duša J. JA: 
Ljubim, idem kafu kuvati. Aron grebe na vrata. ONA: Ljubi ga. JA: Daaa i tebe. 
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ONA: Želim ti lepe misli…JA: Daaaa, jesu lepe dušo moja crvenokosa sa osmehom. 
Jess, pleši sa mnom. ONA: Daaa, uhhh. JA: Duša moja, uhhhhh. Stegni me jako. 
ONA: Jakooo J Nedostaješ…..Pošaljem joj sliku king of hugs, kako su se dvoje 
stegli u zagrljaj. I ti dušo. ONA: Lep post J. JA: Vidi ono sa mačkama i grejanjem, 
to sam crtao. Trebale su oni da drhte, a mace da uživaju J J  JA: Mačke iuživaju. 
ONA: Jess. JA: Ljubim teeee, vojim te. Razmenili smo mala srca.

Wed, Nov 15th 2017, 11:55 am

JA: 7:07. Jesam li ti napisao da sam jutros pogledao u tel, sedam i sedam. Ne napi -
sala je. Pa pročitaj poruku unazad kada sam ti pisao jutros. ONA: Ne sećam se. JA: 
Vrati malkice. Trgnem se i pogledam koliko ima i da li si na vezi, jer mi sluške spale 
i vidim vreme a ti si tada videla i postavila na zid. ONA: Yes. JA: Si pročitala?, eto. 
ONA: To se sećam. JA: Uhhhhh. ONA: Uhhh dušo, baš. JA: Volem te.. ONA: Volem 
J J J . JA: 12:21. ONA: 12:23, greška. JA: Znao sam, 1:11
Niz 111 je poput žarkog svetla treperave žarulje. On znači da je svemir upravo 
napravio fotografiju vaših misli i da ih pretvara u stvarnost.
    ONA: Jea. Jess dušo moja napisao sam. 13:33. ONA: Isto vreme. JA: Daaaaaa. 
Ona me je pozvala. Poslala mi je sliku kako je pas pokvario svu posteljinu na kreve- 
tu dok nije bila kod kuće. Pozvala me je i napisala ljubim. JA: Uh dušo. Jako, jako. 
Srce mi je ogromno. ONA: Znam. Stigla sam na ćas. Imaću još dva ćasa verovatno. 
JA: Lepo, budi vredna. ONA: Bice ludo J JA: Ja ću se ponositi tobom. Vojim te. 
Ona meni malo srce i ja njoj. ONA: Borba J JA: Udahni duboko deset puta. ONA: 
Ovo je strašno koliko je ovo dete zapušteno. JA: Znam da ćeš dati sve od sebe. 
ONA: Ne žalim se, ide nam fino. JA: Znam, dušo moja J, samo primećuješ. ONA: 
Ljub. Uhh i ja tebe. Pošaljem joj svoju sliku sa gas maskom na licu jer sam nešto 
lepio i mnogo je smrdelo na lepak i isparenja. Pozvala me je i poslala poruku posle 
toga. Dušo, imam privatan ćas u 20h kući!!!. JA: Lepo a ja otvaram chat da ti se 
javim. ONA: TelepatiJA: Kako lepo J JA: Daaaaaaa ONA: Ulazim u treću smenu. 
JA: Hihihi, ulaziš dušo. ONA: Hahahhaaa. JA: Hahhahaa, ljubim dušu moju. ONA: 
Zima, zima. JA: Ideš li kući? Još ne napisala je. JA: Budi dobra i pazi na času J. 
ONA: Ahaaaa i pozvala me je. JA: Na pivo sam ja i drugar. Izvukao me je iz kreveta. 
ONA: Super. JA: Ljubim, vojim. Evo me dušo samo da se presvućem. Sada se ona 
ne javlja. Pozvala me je natrag. 

Thu, Nov 16th 2017, 6:44 am
                   
Pozvao sam je. Nekada su razgovori bili kratki, nekada. Uglavnom su bili i satima 
dugi. Pričalo se o svemu i svačemu. Naravno najmanje o nama. Tema su sa njene 
strane bili drugi oko nje. Za svakog je imala nešto da kaže i kako bi po njoj to 
trebalo. Nalazila je svima mane a samo je ona bila ok. 

Thu, Nov 16th 2017, 9:05 am

ONA: Jutro dušo. Ljubim ljubavi napisao sam. ONA: Spavalice J. Aha, baš sam se 
komirao. Trebalo mi je to. ONA: Kada te budim stalno. JA: To mi je od vodjenja 
ljubavi dušo moja. Hhahaha.  Ne smeta mi što me budiš. ONA: Iscrpela te je neka?
JA: Aha. Jedna mala crvenokosa, opasna bre mnogo. ONA: Bezobrazna! JA: To bre 
nezasito, gora je od mene. Uvek može. ONA: Hahahaha. Stvarno to misliš? JA: Ma 
ovaj put sam je nažuljio J A to, ma tu smo mi negde isti. Bolje onda da traži i da 
može a ja ću se potruditi da uzvratim. ONA: Joooj. JA: Ako ništa drugo, mogu da 
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ližem. ONA: Dušo moja. JA: Imam lepe prste. ONA: Uhhh, vri sve. JA: Vri dušo i 
kod mene. Usisam ti one tvoje male usne. ONA: Mmmmmm. JA: 12:22 Pozvao sam 
je.  Pozvala je ona mene i poslala mi je slike šta je spremala za ručak. JA: Znaš kako 
je dobro i kvalitetna je slika. ONA: E, nisi tu da ručkaš L. Biti ću, hvala dušo. Poz -
vala me je. JA: I neću lagati najsretnija sam na svetu jer je on pored mene i što je 
izabrao baš mene.Kada ga pogledam u oči, oči mi imaju poseban sjaj, jer je on za 
mene raj. ONA: Me je pozvala. Poslao sam joj ovu poruku od moje veoma verne i 
bliske prijateljice koja nas poznaje. (Hvala pozdravi je od mene puno i reci joj da me 
više ne muči već da te čuva i budeš svesna koga ima pored sebe ima jer ti si Anđeo u 
svakom smislu te reči. Vojim te.)
     ONA: Uhh. JA: Uhhhh, daaaaaaaaa jako. ONA: Da andjele. JA: Da srce moje J, 
Da ljubavi. ONA: Ljubim. JA: Ljubim. Pozvala me je, propustio sam njen poziv. 
Ček, samo malo. ONA: Ok. Pozvao sam je. 
                  
Fri, Nov 17th 2017, 4:17 am

Pozvala me je. Kasnije sam propustio dva poziva. 
      
Fri, Nov 17th 2017, 7:22 am

ONA: Jutro duso :). Propustio sam njen poziv. Poslala je poruku. Sve u redu?. JA: 
Jutrić Andjele. Jeste, što pitaš? Da dušo, sve je u redu. Pošaljem joj zaljubljene 
kučiće. Sada vidim da si me zvala. Sory, nisam čuo. Ljubim. Hello. ONA: Ok. JA: 
Samo OK: ONA: Ok je. JA: A ljubim J Uhh dušo. 11:11 ONA: Ja danas nemam 
nizove J JA: Imam za oboje J ONA: Duša. JA: Vojim te.. Pošaljem joj našu sliku 
gde smo zajedno pili kafu i bili veoma srećni. Naravno posle burne noći. ONA: Ka -
faaaaa J JA: Daaaaa. ONA: I osmesi. JA: Daaaa, kako su srećni. ONA: Jesu dušo, 
srećni su. (Govori u trećem licu a naravno da misli na nas). JA: Uhh dušo. ONA: 
Uhh. JA: Vojim te. ONA: Volim ja tebe. JA: Volim ja tebe. Hvala Andjele. Sviđa mi 
se njen dodir, to nije dodir, to je magiJA: ONA: Uhhh. JA: Uhhhh. Znaš li da si 
glavna zvezda u mom filmu. Kada žena izgleda blistavo, njeno zadovoljstvo je 
dvostruko. Oduševljava muškarce i nervira neke žene….
ONA: Hahhaha u filmu od juče? JA: Ne od juče. Od kada te znam. ONA: Taj film.
JA: Daaa taj film u kom si ti glavna glumica. ONA: Eeee, glumim za Oskara J J.
JA: Da dušo. Pošalala mi je sliku kako pas spava u njenom krevetu i kako je pokva- 
rio posteljinu i svoje dve gde se obukla, sredila i treba da krene na posao. 
JA: Vojim te i pozvao sam je. ONA: I jass. Ružna slika L JA: Nije ljubavi. Čuvat ću 
se od prevare jer te tri dame zodijaka a posebno strelac su veoma opasne.! Hhahaha 
nasmejala se. Imaću samo jedan čas. JA: Uplašio sam se kada sam pročitao o strelcu. 
ONA: Jooj, nemoj. Ne gadjam tanjirima. JA: Hahahaa, pročitala si celo. I ja sam 
tanjire hteo da spomenem. Hahhahaaa. Jesam pročitala sam. JA: Samo me voli. A 
kao neće te nizovi i vreme. To je tvoj mirotvorac. ONA: Samo ću te voleti…Uhh. 
JA: Uhhhh ljubavi. 15:15 Poslala mi je sliku nalakiranih noktiju jer je znala da to 
volim a i morao sam joj uvek tražiti fotografiju kako bih video. Pozvala me je par 
puta. Ja sam nju. Napišem joj kao ti J.  Parni Valjak. Niko kao ti. Vojim te. ONA: 
Tuvariva. Uhhh, prala sam i kosu. JA: Lepo. ONA: Vo…m J�JA: Uhhhhh dušo. 
Ona samo smile stavila. Daaaaaa nasmejah se slatko. Daa to si ti, srećkica. Sve zbog 
ovog Andjela Miroslava. ONA: Da, sram ga bilo. JA: Hihi. Ljubi ga, voli ga. ONA: 
Daaa Želim J JA: Uhh dušo, jako. Jako. To je neverovatno. ONA: Ehh. JA: Ahh 
koje osećanje i kako zračim. ONA: Duša. JA: Da dušo ti si moje ogledalo.  
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Moja duša. ONA: Yes. JA: Volim tee.. i ljubimce. ONA: I mačka. JA: Yesss. Došao 
mi drugar, javim se kasnije. 22:22. ONA: Postavila. JA: Uh kako smo povezani. 
ONA: Eto. JA: 22:33. ONA: Ljubim. JA: Ljubim. 

Sat, Nov 18th 2017, 11:04 am

Propustio sam njen poziv pa sam zvao natrag. Sada se ona ne javlja. Evo je. Vojim te 
napisao sam joj. ONA: Jeeeeee. JA: Yessss i pošaljem one zaljubljene kučiće. ONA 
se ne javlja. Pozvao sam je i napisao 4:44. ONA: Ljubim J JA: Vojim i pozvao sam 
je. Ovaj moj ljubimac traži keks J ( Ja sam mu ga davao kada sam bio i veoma mu 
se dopao i uzimao ga je od mene.). Hihi nasmejao sam se. Kupao sa se. Ljubim. 
ONA: Izvodim ga, hoćeš sa nama. JA: Ček, ja zovem pa sam je pozvao čim sam bio 
slobodan. 

Sat, Nov 18th 2017, 10:03 pm

Pozvala me je a ja sam napisao 22:22. 22:33. ONA: Uhh. JA: Uhhhh, tucam dušo. 
Ovaj tu sam. Svaki puta udahnem duboko kada te pogledam. Kada pomislim na tebe. 
Kako izgledaš sada, kako sijaš i zračiš. Kakav ti je glas, ton. ONA: Kakav je ton?. 
JA: Nežniji, umiljatiji, kao kod devojčice.. Onako sladak, srećan. ONA: Je li?

Sun, Nov 19th 2017, 8:31 am

Pozvao sam je i napisao ljubim, vojim. Ona je mene pozvala pa ja nju. Prekidalo se 
u raznim slučajevima. Nekada i zbog telefoniskih poziva mene i nje a nekada i zbog 
interneta.  Poslala mi je sliku sa tekstom, post. Psa dresiraš keksom a muškarca 
seksom.! 

Sun, Nov 19th 2017, 11:41 am

JA: Ljubim, vojim. Pozvala me je. A ja sam joj poslao fotografije mene i Arona. Bili 
smo u šetnji pa sam je pozvao. ONA: Oči lepeeee J JA: Ljubim J ONA: I jaaaa. 
Poslala mi je sliku svog ljubimca kako kreću u šetnju i pozvala me je.

Sun, Nov 19th 2017, 7:32 pm
 
Pozivala me je nekoliko puta. JA: Vojim te. ONA: Mene? Pozvala me je. Pošaljem 
joj ovaj post koji sam napravio. Znate li zašto je Bog stvorio razmake između prs -
tiju? Da bi jednog dana kada dođe neko, ko je stvoren baš za vas, popunio tu praz -
ninu, držeći vas za ruku zauvek. ONA: Divno J

Mon, Nov 20th 2017, 6:15 am

Pozvala me je. JA: Morning, ljubim. ONA: Mislim na tebe. JA: I ja dušo, vojim te. 
ONA: I ja vojim J JA: Ljubim, želim uspešan dan. ONA: Hvala. JA: Joj da znaš 
kako je tvrd. ONA: Uhhhh. JA: Uhhh, kako smo spavali. Ja nešto sanjao.
Pozvao sam je. Pošaljem kučiće koji se ljube. ONA: Ljubiš me? Da, dušo odgovorio 
sam. 9:19 ONA: Opet J Divlji kesten isitnjen u alkohol (rakija) i andol. Da stoji 10-
15 dana, procediti i mazati za vene. Gavez krema isto (ne gel). Nešto smo o tome 
pričali pa mi je napisala recept. Hvala dušo. Hvala na želji za uspešnu nedelju J. 
ONA: Da, draga. JA: Da, dragi J 10:01. ONA: Napisali smo u isto vreme. 
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JA: 10:22. Vojim. ONA: Osećam. JA: Uhhhhhhh 11:11 ONA: Yes. JA: Ljubim J 
12:44 Andjele moj. ONA: Daa. Zovem za min. Pa me je pozvala. Pozivali samo 
jedan drugog više puta. 19:09. Pozvala me je. JA: 9:09. ONA: Baciću lap top u 
kantu!!! JA: Namestiću ga. Koji windows imaš sada. ONA: Nebitno. Pozvala me je. 
Kanije joj napišem poruku. Javim se, na live sam. Ljubim J ONA: Da. Pozvao sam 
je. 11:11. Poslao sam joj jedan post i zvao sam, zvao sammm i ne javlja se. Pozvala 
me je. 

Tue, Nov 21st 2017, 3:12 am
                  
Pozvao sam je i propustio kasnije njen poziv. 

Tue, Nov 21st 2017, 7:55 am
                   
Pozvao sam je i napisao posle 8:08 Ljubim i vojim. ONA: Yes J JA: 9:09 ONA: 
Da, dušo. JA: Uhhh

Tue, Nov 21st 2017, 11:11 am

JA: 11:11 ONA: Duša. JA: Duša ljubi dušu J ONA: Kod mojih sam. JA: 12:21. 
Ljubim. ONA: I JA:  Pošaljem joj zaljubljene kučiće. Pozvala me je, pa sam ja nju. 
Ne javlja se, ostavite poruku. Pozvala me je. Pozvala me je pa sam ja nju. Vojim 
napisao sam. Jedannnnn! ONA: Šta? JA: Daaaaaaaaaan dušo od četiri. ONA: 
Ljubim. Brojao sam dane kada ćemo se videti. Idem na put kod nje. Pošaljem gif 
animaciju gde dvoje leže zagljeni. Zovem je ne javlja se, ne javlja se. Pozvala me je. 
JA: Želim te jakooooooo. ONA: Duša. JA: Vojim dušu moju. ONA: Znam J J J 
JA: I ja znam J jel tako? ONA: Samo smile. JA: Daaaaaaa. Pošaljem nekoliko 
postova. Rekoše mi: Ono što je daleko od očiju daleko je i od srca.  REKOH IM: 
Kada uđe u srce, nije važno koliko je daleko od očiju. 

Zavedi mi um i imaš moje telo, pronađi mi dušu i imaš me zauvek.

Svako ti može ispuniti vreme..a samo posebna osoba dušu. 

Vodi me tamo gde me već odavno čekaš..

ONA: Kissss. Pozvao sam je. Pozvala me je i propustio sam jedan poziv. 

Wed, Nov 22nd 2017, 7:50 am

Poslala mi je jedan selfi ispred zgrade je bila kada je pošla na posao. Pozvao sam je.

Wed, Nov 22nd 2017, 10:58 am

JA: Ljubim J ONA: Ljubim. JA: 11:11. ONA: Opet. Evo nas u bioskopu. Vodila je 
malu decu iz škole. JA: Lepo, nije strašno, nasmejao sam se. ONA: Uhh. JA: Volim 
teeee…. ONA: Opet me voliš J JA: Uvek ne opet. ONA: Yeeeeeeee J JA: Volim te 
sve više kao što u pesmi piše. ONA: A u duši sve na tebe miriše J JA: Daaa ti si mi 
u krvi. ONA: Andjeo. JA: Toliko sam pun ljubavi. ONA: Da dušo J JA: Vrim 
upravo. Voli me jako, jako. ONA: Nemoj da se skuvaš. Opet!!! Same time J 
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JA: Same time. Joj dušo. ONA: Yes. JA: Šta mi radiš? ONA: Gledam dosadan 
crtani…Popila kafu, grickala.. dosta mi je. JA: Znam da si u kino, nego sam mislio 
šta meni radiš? ONA: Ljubim te. JA: Vojim te. ONA: Ti šta radiš? JA: Pizdim! ONA 
Zašto? Knjiga? JA: Čekam novac, zovem AKS ispalo je da oni nisu platili otkup a 
taj koji je preuzeo stvar mi to nije rekao. Ispalo je da sam poslao onako. Još mi se 
žali da nije to to što je očekivao. ONA: Kako to, da li bez naplate? JA: Pa da ga vrati 
ili prepravim. ONA: Žali se da ne bi platio!!! I šta sada? JA: Kažem da što god da je 
ili šaljem drugi al mora biti plaćeno. Da se čujemo sutra. Jbg računao sam na te pare. 
ONA: A, oni? Bezveze. JA: Znam kada sam popunio aplikaciju da je bilo i otkup, 
nisam proveravao kada mi je šofer bio tu. Dao mi je traku i šta piše na njoj. Jer onda 
primalac ne može ga uzeti a da nije dao novac. ONA: Bzv. JA: Pogodio sam posao 
od juče pa da to spremin za slanje. Uvek ima nešto dobro. ONA: Ajd. JA: Ljubim i 
vojim. ONA: Uvek dušo J JA: Uhhh dušo moJA: 13:13. ONA: Daaa J JA: Još dva 
dana J ONA: Da dušo J. JA: Uhhhh dušo moja doleteo bih sada. ONA: Danas si 
senzibilan J JA: Stiže me. ONA: Šta te stiže. JA: Pa brojim dane. Ti? ONA: Ja sam 
u obavezama, brzo prolazi vreme. JA: Verujem i ja radim. I da li ti se dopada ovaj 
andjelo što je senzibilan? ONA: Znam da radiš. Dopada ti se. JA: Da li se tebi dopa -
da sam pitao. ONA: Dopada mi se. Šta ja pitam, pišem J JA: Hvala dušo. Sin mi je 
poslao slike stana.  ONA: I, sve ok? JA: Da, kući je već, nemaju posla a i petak pa 
izašli ranije. Čuje mene, petak. Hahhahaa prolupao sam. Radili su do 11. ONA: 
Hahahha ti već u petku.:) JA: Daaaaaaa boli me levo uho. Da ga ljubiš, od sluške, od 
vetra od disanja. ONA: I mene levo. Ljubiću. JA: Ljubit ću J ONA: Idem na sasta -
nak. JA: Srećno, držim fige i mislim pa si bila kući da pustiš psa da piški? Propustio 
sam njen poziv. Pozvao sam je. ONA: Je mene pozivala nekoliko puta. 

Wed, Nov 22nd 2017, 6:45 pm

Dva puta me je pozvala. 

Thu, Nov 23rd 2017, 8:06 am

Pozvala me je i napisala Ljubim. JA: Uhhhh ljubim. I pošaljem joj pesmu koju sam 
napisao. Volim te. ONA: Slušat ću je. JA: Ljubim i razmenimo mala srca. Kome je 
rođendan? Pitala je. JA: Ima uskoro jedna Andjela. ONA: Haha. JA: Kakav divan 
dan ljubavi. ONA: Da J JA: Vojim J ONA: Daaa Volim i jaaa J JA: Uhhhhh 
ljubim. ONA: Zovem za par min. Oki napisao sam.

Thu, Nov 23rd 2017, 3:02 pm

Pozvala me je tri puta. JA: 4:44. Propustio sam njena dva poziva. Pa sam je pozvao 
natrag. Poslao sam joj naše zaljubljene kučiće. ONA: Kisss. JA: Ljubim. Tri puta me 
je zvala. To jest pričali smo u prekidima. 

Thu, Nov 23rd 2017, 9:59 pm

Pozvala me je. JA: 22:33 sam joj napisao. Pozvala me je. 
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NJEN ROĐENDAN

Fri, Nov 24th 2017, 6:29 am

ONA: Je mene pozvala pa sam ja nju. Seo sam u bus napisao sam. U sekund, trčao 
sam. Uhh. Stiže tvoja draga J ONA: Bravo J JA: Ljubim, kiss J ONA: Kiss. JA: 
Vojim. Napišem joj 11:11 ONA: Daaa. Na kafi sam! ONA: Gde? JA: Na staro 
mesto, do vrata sedim. ONA: Stigao? JA: Jess. ONA: Wow. JA: Jesi li rekla stići 
ćeš, samo veruj. Pozvala me je. Pogledam kroz staklo lokala vani i vidim je kako 
dolazi. Prekidan tel razgovor i ulazi unutra. Pozdravili smo se poljubivši onako u 
obraz kao prijatelji. Naravno da je bila srećna no uvek je gledala da ne pokvari 
šminku i da se ne ljubi na javnim mestima. Sela je, raskomotila se jer je i unutra bilo 
toplo. Naručili smo kafu i gledali se kao da ćemo pojesti jedan drugog. Nešto pre 
pola jedan sam napravio par njenih fotografija. Bila je prelepa. Popili smo kafu, 
obukli se i otišli kod nje u stan. Ljubimac nas je dočekao, igrao se. Zavoleo sam ga. 
Raskomotili smo se. Došao sam zbog njenog njenog rođendana i ovaj put je to bilo 
na njen poziv i to vreme smo bili dobri i još ono zaljubljeni od prethodnog mog 
dolaska deset dana ranije. Ljubav nismo vodili pre nego smo otišli na spavanje. 
Nosio sam sa sobom laptop i imao svoje mesto gde sam sedeo. Po nešto radio, bio 
na netu i pošto je bilo hladno i ono stigla je zima na vrata bio sam joj napravio 
podno grejanje koje sam poneo sa sobom. Želeo sam da to postavimo I da iskoristim 
i da to slikam i snimim kako se to postavlja. Imala je naravno i svoje obaveze i decu 
koja su joj dolazila na časove. Bio sam dosta usamljen i nisam se osećao kao da sam 
došao kod nekog ko je strastveno zaljubljen u mene i ne možemo se odvojiti jedan 
od drugog. Bilo je i kada sam joj to rekao i da se znam osećati kao da smo 50 godina 
u braku i gde nema strasti. Ljubimca smo znali prošetati i izašli smo uveće. Mada je 
i tada znala da brine da se na javnim mestima ne držimo za ruke ili je raskidala vezu. 
Kada sam joj ono znao prilaziti često je govorila tu reč kao da govori njenom ljubi -
mcu. Budi miran. Tako je i nastala ta pesma. Nismo morali da koristimo telefone i da 
se kuckamo jer smo sada bili zajedno. 

Fri, Nov 24th 2017, 7:53 pm

JA: Ljubim J Vodili smo ljubav uveče i kada smo pošli na spavanje. No nije više 
bilo te slobode jer je ljubimac bio stalno tu oko nas. Iako se nas dvoje volimo no nju 
ne mogu da dodirnem i odmah reaguje. 

Sat, Nov 25th 2017, 4:27 pm

JA: Ljubim J Ebat ću te… ONA: Uhhh. Subotu smo iskoristili za nabavku i išli 
smo u šetnju oko reke, stazom i kroz grad. Slikali smo se i bio je predivan sunčan 
dan. Pošto sam znao da dolazim na rođendan planirao sam šta da joj kupim za pok -
lon a nisam dobro stojao sa parama, nego da to bude nešto što ona voli. Naravno 
nakit i hteo sam da joj uzmem narukvicu kakvu ona voli. No desilo se da baš to 
nemaju i zadnji tren naručim lanče sa minđušama. Stiže to bukvalno pred sam moj 
polazak. U svemu ovom učestvuje moja bliska prijateljica. Pravili smo scenario kako 
da je iznenadim. Otišao sam kod mene u gradu da mi u cvečari mi to upakuju. Tako 
je bilo bzv, niša nam se to nije dopadalo. Pošto nije bilo vremena poneo sam to tako 
sa sobom. Izašao sam u subotu kod nje do prodavnice, ništa nisam govorio. Znao 
sam gde je njihova cvečara i tako su mi to dobro zapakovali.Wow. Oduševio sam se. 
Sada kako da mi se to ne pokvari. U jednoj prodavnici sam nabavio malu kutiju pa 
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to sve stavio unutra. Svuda sam tražio male rođendanske svećice I nigde nema pa ni 
kod mene ni tamo i tu gde sam pitao za kutiju su imali. Vratio  sam se vratio kod nje 
ne govoreći ništa. 

Sat, Nov 25th 2017, 7:52 pm

JA: Došao ti je sin sa devojkom. Čuo sam ih i naravno izašao i pozdravili se, pričali. 
Ljubim mu mamu, lepo dete. ONA: Lepo, nego šta J JA: Spremaju nešto u kuhinji. 
Ljubimac se vratio kod mene. ONA: Duša te čuva. JA: Peva mi na uvo. Seo je pored 
mene ili ti do mene i tako blizu da mi duva u uvo,priča nešto i lizne me iz ljubavi. 
Pošaljem joj naše dve fotografije gde smo se u šetnji slikali. ONA: Još ste odvojeni.? 
JA: Samo fizički. ONA: Oni kuvaju? JA: Ne znam šta, ode sin do prodavnice.. 
Ljubio je ljubimca. Kaže, pobegao si nam, izdao si nas. Hahaha jer je sedeo do me -
ne. ONA: Izdao ga i mačak. J JA: Vidim da ga tvoj sin voli. ONA: Daaa 

Sun, Nov 26th 2017, 11:21 am

ONA: Pustila mi je poruku. LjubimJ a ja samo malo srce. 

Sun, Nov 26th 2017, 10:18 pm

Nalazimo se u poslastičarnici. Rekao sam joj da hoću da izađemo nas dvoje sami. 
Pristala je i spremali smo se, već je bilo kasno. Ja sam znao gde idemo, gde je 
vodim. Kada smo stigli do poslastičarnice rekao sam da ćemo tu ići. Pošto sam tamo 
išao, znao sam raspored svega i da ima uvučen deo gde nece niko da smeta a zid 
zaklanja sve ostalo. Ulazimo i to mesto je prazno, rekao sam da ćemo tamo sesti i 
nju pustim prvu, bas tako kako sam želeo. Raskomotili smo se I ustao sam da 
poručim neki kolač, sok kafu. Nemaju celu tortu ali veliko parče može koje su imali. 
Zamolio sam je da spremi i stavi svećice i prskalice koje sam takođe poneo.Da nas 
posluži sokom i kafom a kada joj javim da donese tortu i da to upali. Sedeli smo 
malo, pričali i rekao sam da moram u wc. Ustao sam i krenuo u wc i javio curi da 
nam to donese. Pošto nisam usao u toalet, brzo sam se vratio. Pitala je kako tako 
brzo, reko zauzet je. Sedimo i dolazi cura, donosi i pali sve to. Pevamo svi troje na 
glas, srećan rođendan i ona duva svećice. Ja snimam telefonom sve to I napravim 
nekoliko fotografiJA: Ovo nisam nikome ranije priredio. Naravno uz tortu ide i mali 
paketić koji je predivno upakovan. Ona ga otvara i naravno pogleda, vidi šta je to. 
Poljubila me je. Rekla je hvala i mislim da nije verovala svemu ovome.Mazila me je 
po ruci, držala za koleno. Imali smo dva kolača koja smo pojeli i razmenili između 
nas. Odlazimo, idemo kući, skoro će i ponoć. Šetamo držeći se za ruke i pod ruku. 
Dolazimo kući, presvlačimo se, još sedimo. Znam da je pogledala, otvorila kutijicu i 
pogledala i stavila je na mali stočić koji je bio u uglu. Tu je to stojalo nekoliko dana. 
Nikada nisam video da ga je nosila,stavila na sebe i pokazala mi. Mislim da je očeki- 
vala mnogo skuplje nešto jer je navikla da dobija i od dece iz Škole uvek poklone i 
da je to za nju bilo kao normalno. Kada smo legli da spavamo bilo je kasno nisam 
siguran ni da smo imali tu noć sex. To jest da smo vodili ljubav. Za ovako nešto je to 
trebalo da bude do sada nešto najbolje u vođenju ljubavi između nas dvoje. Sve sam 
mislio da posle dva tri dana me se brzo zasiti. Kada sam prijateljici sutra poslao 
fotografije i ispričao kako je to prošlo odmah je rekla. Vidi kako posmatra poklon. 
Ona nije zadovoljna. Mislim da nije važno koliko nešto košta u parama, nego gest, 
način i od koga je nešto. 
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Mon, Nov 27th 2017, 9:14 am

VEČERA.

Ponedeljak je radni dan i išla je na posao. Poslao sam joj poruku.  Neka ti osmeh na 
licu bude prepreka svakom zlu, ljubav u srcu nek ti večno gori dati se ispune sve 
želje i snovi, želi ti neko ko te iskreno voli: SrEćAn RoĐeNdAn
ONA: Ljubavi moja❤ JA: Ljubim. ONA: Budan? Ustao sam a ljubimac je kod sina. 
Ti kafa stoji negde desno gore u kuhinji? ONA: Iznad šporeta u braon limenoj kutiji. 
Pozvala me je. JA: 11:11 ONA: Isto J Ljubimac moj spava? Bio malopre tu kod 
mene pa otišao kod sina. Ljubim. Poslao sam joj slike koje sam napravio dok se spre 
mala prethodno veće i one iz poslastičarnice. ONA: Uzmi jedi. JA: Ljubim. Išli smo 
po prodavnicama da kupi šta će spremiti za večeru na kojoj će biti i njeni prijatelji. 
Naručili smo i gotovo sa roštilja od svega po malo. Spremala je večeru a ja sam kada 
su gosti stigli otišao do brze hrane da donesem ono što smo maručili. Bili su joj sin i 
devojka i prijatelj i prijateljica i nas dvoje. Ostali smo do posle ponoći, smejali se i 
raznih tema za razgovor. Sedeo sam na čelu stola a ona do mene. Držala me je za ru- 
ku tu pred svima i dodirivala i bila je baš srećna jer je to ipak bio njen dan i rođen -
dan. Kada su gosti otišli malo sam joj pomogao da se to posklanja i da se spremimo 
za spavanje.  

Tue, Nov 28th 2017, 6:45 am

JA: Ljubim. ONA: Ljubim.  Prebacio sam joj slike sa večere i neke njene dok se 
spremala i oblačila. Ljubavi namestio sam ti kanale na tv u sobi. ONA: Duša moja. 
JA: Ljubim. ONA: I ja J J J Ležite još. Ne, bio sam ustao i legao u trosed, i još 
malo da odspavam sam, al eto ga ljubimac kod mene. Skuvao sam kafu i ustao. On 
je kod mojih nogu na tepih. ONA: Ne da ti mira. JA: Voji me J ONA: Daaa. 
Pozvala me je. JA: 11:22. ONA: 11:55. JA: Dragi moj, mislim na nju. Svrati dole u 
podrumu restorana kada pođeš kući, tamo sam. Ljubim, dole smo u restoranu. (Išao 
sam da se vidim sa jednom prijateljicom iz tog grada i to sam joj rekao da ću ići). 
Pozvao sam je.  Došla je i pozdravila se ali sam video da joj nije bilo pravo sa kim 
sedim jer su se znale. Hteo sam da sedimo svi zajedno jer nisam ništa krio i samo 
smo prijateljski na kafi. Nije htela pod izgovorom da se žuri kući da izvede ljubimca 
da piški i prošeta. Tako da je uzela od mene ključ stana i otišla. Sedeo sam još malo 
pa me je prijateljica ispratila jedan deo, gde smo prošetali centrom i vratio sam se 
kod nje u stan.

Wed, Nov 29th 2017, 8:30 am

ONA meni malo srce poslala. JA: Duša, vojim te. ONA: Da. JA: Ljubimac je u sobi, 
ugasio sam tv, zaključao. Ključ ostavio gde si mi rekla i na stanici sam. ONA: Lju -
bim te, srećan put J Biće prazna soba…JA: Al duša puna. U tebi sam. Nadam se da 
neće dugo biti prazna. ONA: J Ljubim. JA: Uzeo sam povratnu kartu, seo sam u 
bus. ONA: Srećan put ljubavi J JA: Hvala ljubavi. Poslao sam joj pesmu koju sam 
napisao Volim te. ONA: Da.. Pošaljem joj dve naše zajedničke fotke. ONA: Bezveze 
fotke. JA: Nisu, dopada mi se. ONA: Svetlo je čudno. JA: Lepo. Originalan 

muškarac nema original na sebi nego pored sebe.. ONA: Da. JA: Što jes, jes. 
ONA: I na sebi i pored sebe. JA: Hvala ljubavi. Nije isto na tebi u tebi. Hahahahah. 
ONA: Nije J JA: Vojim te J Uhhhhh ONA: Da. JA: Jebote kako već nedostaješ! 
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ONA: Stvarno? JA: Daaa, stalno si mi u mislima. Pitat ću i ja tebe, stvarno J ONA: 
Šta da me pitaš? JA: Kada mi kažeš kako ti nedostajem. ONA: Pitaj, pitaj J JA: Na 
kafi sam, znaš koji je hotel, znam da znaš. Ne javlja mi se. ONA: Znam. Pozvala me 
je više puta. JA:Ljubim. 

Wed, Nov 29th 2017, 5:24 pm

Tri puta me je pozvala. Ljubim, kući sam. ONA: Ljubim. JA: Pošaljem joj sliku sa 
večere od preksinoć i njenog rodjendana gde sedimo za stolom. Isekao sam samo nas 
dvoje da se vidimo. ONA: Uhhh. Pozvao sam je. Propustio sam poziv od nje. Ček, 
na viber sam. ONA: Laku noć, čujemo se sutra. Zvao sam je i ne javlja se. Sory, evo 
me pošaljem poruku. I dalje se ne javlja. Kada se probudiš noćas zovi me. I dalje se 
ne javlja. 

Thu, Nov 30th 2017, 7:13 am

Ja bih napisao dobro jutro dragi, dobro jutro ljubavi. Zovem je i ne javlja se. Pozvala 
me je. JA: Ljubim. ONA: Ljubim. JA: Pošaljem slike Arona gde mi se popeo u kre -
vet i mene sa njim. Ona to voli jer njen pas, njen ljubimac spava u krevetu, nameš -
taju i sa njom u krevetu. ONA: Uživa J JA: Daaaaa. ONA: Ljubi ga. JA: Ljubio, 
rekao da si mi ti rekla. ONA: Uželeo te se. J JA: Daaaa i pošaljem još neku njegovu 
fotografiju. ONA: Lepota. JA: Nedostaješ! ONA: Znam. Pošaljem joj jednu našu 
zajedničku fotografiju slikanu kod nje u stanu. Nasmejala se i pozvala me je. 
Propustio sam njen poziv pa sam je pozvao natrag.

Thu, Nov 30th 2017, 6:30 pm

Pozvala me je. JA: 7:07 ONA: Da, dušo. JA: Uh, dušo J Upravo se mislim. ONA: 
Šta? JA: Dal ima neko toliko tvojih , naših slika kao JA: Nemam ni ja sve ukupno 
unazad 50 godina. Pozvao sam je i onda je ona mene. Još tri puta posle toga je ona 
mene pozvala. Naši razgovori su nekada bili kratki ali i mnogo dugi. Bio sam joj 
doneo jedan svoj univerzalni daljinski upravljač za televizor pa pokušavala je da 
ukuca kod svog televizora. 

Fri, Dec 1st 2017, 6:56 am

ONA: Dobro jutro J Propustio sam njena dva poziva. JA: Jutrić, al sam spavao. 
Ljubim. Bio mi je telefon na mute pa ga nisam čuo. Probudio se u pola sedam i 
vidim da se veza prekinula i da si sigurno ustala i nastavio sam da spavam. ONA: 
Yes. JA: Ljubim dušu moju cakanu.. ONA: Ljub.  JA: Ljubim te petkom i vikendom.  
Lepa fotka, misleći na njenu koju vidim kod nje na zidu. ONA: Tnx. JA: Vojim te J 
Bemti ovakvu ljubav gde samo ja vojim. Al nema veze, ja i dalje vojim.  Voji i ona 
mene, znam. ONA: Da, voli te. JA: Uhhhhh, ljubim. Pošaljem joj sliku od Arona 
kako zeva. Pozvala me je. JA: Spremao sam reklamu za grejanje za kućne ljubimce 
pa sam joj poslao da vidi kako to izgleda. ONA: Jes.. i pozvala me je. Ljubim. 

Fri, Dec 1st 2017, 4:19 pm

Pozvala me je. Poslao sam joj pesmu od Dragane Mirković i onda sam je pozvao.
Poslala mi je sliku kako joj izgleda novi lak na noktima pošto zna da to volim a i 
većinom sam joj to morao tražiti. ONA: Jadni mali noktići L L Uvek se žalila da su 
krti, da ih negde udari, ošteti i da su kratki zadnje vreme. JA: Ljubim da porastu. Po- 
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Fri, Dec 1st 2017, 10:05 pm

JA: Bože kako si lepa J Bože kako si lepa J ONA: Duša J JA: Ljubim J ONA: 
Kiss. JA: Uhhhhh. ONA: Poslala mi je sliku sa proslave u Školi gde je bilo veselje 
uz muziku i ona pored pevačice. Bezveze slika, ali za  tebe je. JA: To se pleše?! 
Hvala dušo, obradovala si me. ONA: Kiss. JA: Ljubim, jako. ONA: Sada ću kući.
JA: Tu sam, gledam film. ONA: Dosadno više. JA: Misli na mene i neće. 

Sat, Dec 2nd 2017, 9:07 am

Tri puta smo pričali, pozvala me je i tri puta sam propustio njen poziv. Pozvao sam 
je. Pošaljem joj neku sliku mačke koja kaže pa ja sam šokirana, post je u pitanju.
 
Sat, Dec 2nd 2017, 2:00 pm

Pozvala me je. 

Sat, Dec 2nd 2017, 5:18 pm

Pozvao sam je. 
      
Sat, Dec 2nd 2017, 7:50 pm

Pozvala me je. 
 
Sat, Dec 2nd 2017, 9:57 pm

Pozvala me je. JA: 23:23, 23:33. Pozvao sam je. 
 
Sun, Dec 3rd 2017, 3:45 am
                  
Pozvao sam je i kasnije se ne javlja. Ne javlja se. 

Sun, Dec 3rd 2017, 8:58 am

Pozvala me je. 

Sun, Dec 3rd 2017, 12:07 pm

ONA: Živ? JA: Pošaljem joj video sayoutube.Sigala's new single ' Give Me Your 
Love. ONA: Lepo. JA: Daj mi J ONA: Duša moja moglo bi,malo seca J Sexa. JA: 
Ljubim J Vojim te. Pozvao sam je. Pošaljem joj slike mene i Arona sa šetnje oko 
jezera. Ljubimo vas. ONA: Beba. ONA: I mi vas J 

Sun, Dec 3rd 2017, 5:33 pm

Pošaljem joj post: Najvažniji susret, duše dogovaraju pre nego što su se tela 
videla. Zato nemoj se čuditi kad neko sasvim "SLUČAJNO" uđe u vaš život, a čini 
vam se kao da ga oduvek znate. Rumi.
ONA: Slučajno J Ljubim te J JA: Vojim te J ONA: Uhhh. JA: Uhhhhh. 
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ONA: Vojim i ja tebe J J JA: Hvala draga J ONA: Dragi sam JA: JA: Da, dragi J 
ONA: Tako je draga J Pozvao sam je. Poslao sam joj slike vezano za flajere i rek -
lame za grejanje kućnih ljubimaca. Ona je meni sliku pite sa jabukama. Pozvala me 
je. JA: Vidi šta mi je Marina napisala: Nekom da pričam ne bi verovao. JA: Da, 
znam da je tako. Srećna sam što imam priliku da te poznajem. Ti si Božji dar. Hvala 
drago biće napisao sam Marini. JA: Pozdrav za sve. Ljubim J Pošaljem joj jednu 
njenu sliku. Veče!  ONA: Veče. JA: Ljubim. ONA: Kiss. JA: Kako me gleda, mislio 
sam na to slici kako me gleda onako ispod oka i sa strane. ONA: Ništa strašno. JA: 
Zaljubljeno.ONA: Eee. JA: Da, da dragi. ONA: Da draga. JA: Vojim dragog. ONA: 
J JA: Ta ti je slika od petka. Pozvao sam je.  Propustio sam dva poziva pa sam je 
pozvao. Poslao sam joj sliku završenog flajera. Na njemu je slika malog psa koji sedi 
u kućici i jedna sijamska mačka. ONA: Dasa. JA: Ko je dasa J ONA: Hahhaha, 
daaaaa. JA: Molim odgovor. ONA: Daaa. To je dasa. JA: Kako ti ovo sada izgleda. 
Mislim da je tekst takodje pravi, to mi stoji na sajtu. ONA: Super je. JA: Jessss, 
hvala dušo. ONA: Ponosna na tebe J JA: Ljubim jako, jako. ONA: J�JA: Vojim 
jako J ONA: Yess.

Mon, Dec 4th 2017, 8:50 am
                   
Pozvao sam je. Hvala dušo. ONA: Za J ?. JA: Što postojiš, za sve. ONA: Ooooooo. 
JA: Da dušo. ONA: Šta te navelo na to osećanje? JA: To nije samo sada. Osećanje je 
odavno u meni. Nisi mi ljubila plave oke i njihove suze. ONA: Nema suza. JA: Bilo 
je, ležala si mi u krilu. ONA: Te su radosnice. Videla ih je kada sam bio kod nje. JA: 
Radosnice, ljubim oke tvoje. Osmeh cakani. ONA: O čemu ti mislis J JA: O tebi. Ti 
si mi u krvi, mislima. ONA: Uhhh. JA: Uhhhh, jako dušo. Vojim te J ONA: Volim i 
jaaa. Razmenimo male smajlije i pošaljem naše kučiće koji se vole. Znaš da sam i ja 
postavio 9:09. ONA: Ne J J J JA: Nisam ni ja znao da si ti. Univerzum je znao. 
Anđeli. ONA: Da dušo. JA: 909 –Ovo je poruka od vašeg Stvoritelja koji označava 
da je deo vašeg života koji je završio bio božanski usmeren. Ništa nikada nije 
uistinu izgubljeno. Ne postoji smrti ne postoje nezgode. Životna promena koja 
vam se neda- vno dogodila i kojom se značajan deo vašeg života zaustavio ili 
izmenio zapravo je odgovor na vaše molitve. Bog vam daje do znanja da On od 
vas ništa ne uzima niti da „uzrokuje“ vaš gubitak. Već da je vaš životni plan ili 
molitva donela ovu životnu promenu kroz vašu vlastitu bogomdanu snagu. Budite 
voljni oprostiti svima koji su uključeni kako biste sami lagani i slobodni dokbudete 
ulazili u prekrasnu, novu fazu života.
ONA: Yeeee, lepo. JA: 22:11. 11:22. ONA: Daa. JA: 12:12. ONA: Daaaa J Pozvao 
sam je i poslao svoju novu pesmu Duboka ljubav. Ona je mene pozvala. JA: Sory 
dušo moja, nadam se da nisi zbog mene kasnila. Ljubim. ONA: Nee  JA: Stigla si?. 
Ne javlja se. Pozvala me je. JA: 2:22. Vojim te J ONA: Uprosti postove, ne razu -
meju te svi J J J. JA: I nisu za sve J 16:16. ONA: Postavila sam. Pošaljem joj 
jedan post, sliku gde je sve od žira napravljeno. ONA: Hahhaha i ja sam se nasme -
jao. Ljubim. ONA: I jaaaa. Pošaljem joj zaljubljene kučiće. ONA: Kažu da je Ošo 
terorista! JA: Za svakog neko nešto ima da kaže. ONA: Moj političar.. Mislila je na 
mene jer sam uvek imao neko obrazloženje i bio neutralan i razuman. JA: Uvek će ih 
biti. Još da znam ko je taj političar. Hahahhaa. Izgleda da sam ja taj J  ONA: Pa ti!!! 
JA: Jessss. Da mi vidiš osmeh J ONA: Pa ti politički odgovaraš. Diplomatski, 
iskusno.... JA: Hvala dušo. 7:07. Ne javlja se, pozvao sam je. Ona je mene pozvala. 
Pa ja nju, pa ona mene. JA: 22:22. 22:44. Ne javlja se. Hvala drago biće. Ljubim vas 
oboje puno i srećna sam zbog vaše sreće. (ovo je Marina napisala). 
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Tue, Dec 5th 2017, 8:44 am

Pozvala me je. JA: Dobar dan ljubavi J ONA: Dobar dan J Pošaljem joj još primera 
svojih flajera kojih sam na računaru pravio. Voleo sam čuti njeno mišljenje. Ne javlja 
se. Poslala mi je svoju sliku sa crnim šeširom na glavi i u jakni kada je izašla vani i pošla 
u grad. Pozvala me je. JA: Izgleda da će moći. U četvrtak ću onda uveće biti kod Nele u 
Beogradu. Kreće se ujutru u četiri i kada se vraćamo da me ostave kod tebe. ONA: 
Može. JA: Uhhhhhh 2:22. Ljubavi moja volim te J ONA: Što? JA: Kakvo je to pitanje! 
Mesto odgovora zamisli da si to ti meni napisala a ja pitam što. ONA: Šalim seeeee J 
JA:Vojim te baš takvu. Volim i ja tebe. JA: Ljubim jako, jako. ONA: I po zimi. JA: Moja 
čoker lady i po zimi naravno. ONA: Prostitutke su nosile ogrlice. JA: Čitala si! ONA: 
Naravno J JA: Budi moja Čoker, only for me. ONA: Da dušo, samo za tebe. Choker se 
piše. JA: Hvala dušo. ONA: Uhhh, uzmi me J J J JA: Uzmi uzmi me ljubavi. Volim 
te. ONA: Volim J I JA: Igrati ćemo se sa njim. ONA: Ahaaaa. JA: Zamisli taj liz. Bolje 
od kocke leda. ONA: Uhhhh daaaa. JA: Uzmi me dušo. ONA: Hoću. JA: I jaaaaaaa, tu 
sam za tebe uvek. ONA: Znam. JA: Možeš me sada osetiti. ONA: Na ćasu sam, malo.. 
JA: Budi dobra, da ne dobiješ lošu ocenu J Imam posao za Dubrovnik. ONA: Bravo. 
Internacionale J  JA: 3:33 Ljubim J ONA: Kiss

Tue, Dec 5th 2017, 7:39 pm

Pozvala me je. Ne javlja se više puta sam je pozivao. Zovi ti, neće. Bilo je nekada do 
lošeg interneta ili kada potroši paket iz telefona a nema svuda dobar kućni internet. 
Pozvala me je. JA:: Ja sam osoba koja je pozitivna i puna energije. Mogu vam je 
preneti i stvoriti potrebu za sticanjem znanja,rada,boljeg života i ostvarenja snova i 
slobode. Miroslav. ONA: ? JA: Da, ja dušo. Imam tvrdka J ONA: Uhuuuu. Molim, 
tvrtka ne tvrdka. JA: Ukapirao sam J Pozvala me je. 
 
Wed, Dec 6th 2017, 9:06 am

Pozvala me je. Pošaljem joj slike svoga mačka gde mi je u krevetu. ONA: Ljubav.
JA: Jessss you are. ONA: Znam. JA: Naravno da nam je potrebna al trebamo i davati 
da bi je dobili. 11:22. Pozvao sam je. 12:34. Pozvao sam je. Ona je mene pozvala. 
JA:Vojim te. ONA: Ljubim. JA: Volim te sve više kao što u pesmi piše. ONA: Uhhh 
i ja napisao uhhhh. Kao neko ko može da voli tebe. Uhhhhh. Dobro jutro živote 
dobro jutro svete, dobro jutro dušo moja i moj mirisni cvete. Oka tvoja dva. Jer sam 
ti ja pokrenuo snove tvoje. Za ovo nema leka. Osim što voleti trebaš. Pojačaj dozu i 
onda ću ja više voleti ja te. Ljubim. Pozvala me je. Poslao sam joj sliku napravljene 
kafe i banane naseckane u kriškama. Izvoli draga posluži se. ONA: Tnx. JA: Anoni -
mna prijava će ići i za te selfije na radnom mestu….Aha. Učiteljice odzumite tele -
fone za vreme časova J ONA: Ovo je posle časova, nema dece. Reklamiram školu. 
JA: Hahhahahaaaa, znači dodatan prihod. Atraktivni marketing. ONA: Da, treba da i 
plate još. JA: Naravno. Ljubim manekenku. ONA: Foto model, nemam cm za mane- 
kenku J JA: Kako se snašla odmah. Ljubim foto model. ONA: Yes J JA: Uhhhhh
Wed, Dec 6th 2017, 7:16 pm

Pozvala me je i propustio sam posle poziv.Pozvao sam je nazad.Zivkali smo se tako. 

Wed, Dec 6th 2017, 10:53 pm

Pozvala me je. Poslao sam joj slike Pandora narukvica jer sam znao da ih voli i koje.  
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Thu, Dec 7th 2017, 7:06 am

Pozvao sam je. 7:07 ONA: Postavljam a ti šalješ. Naravno misli na vreme.  

Thu, Dec 7th 2017, 11:09 am

Dva puta me je pozvala. Ja sam nju  i poslala mi je sliku. Bila je vani u bundi i jed -
nom šeširu. Sunčano je bilo vani i predivan dan. Pozvao sam je i poslao joj svoje 
slike gde sam bio sedeo kod nje i svetlo sa prozora je pravilo razne senke u nekim 
linijama po mom licu. Te su slike iz Novembra kada sam bio kod nje. ONA: Da. JA: 
Ljubim. 2:22 Vojim te. ONA: Aha. Pošaljem joj jedan selfi iz svog kupatila kako 
velika večina to radi pogotovo ženska populaciJA: Spremio sam se i ja da podjem u 
grad. Ljubim, krenuli smo. Putujem. Vojim te J ONA: SREĆAN PUT J JA: Hvala 
ljubavi. Pozvala me je. Ne javlja se, pozvao sam je. Ljubim. Propustio sam poziv. 
Pozvala me je. Pošaljem sliku sa postom. Džabe se opireš, ja sam te begenisala. J I 
još jedan: Šta je ono prvo što te privuklo kod nje? Isti psihički poremećaj. ONA: 
Hehe.Ljubim, vojim. Pošaljem joj dve svoje slike sa zimskom belom kapom sa 
purkom i kako sam nasmejan. Pozvala me je. 

Fri, Dec 8th 2017, 8:47 am

Pozvala me je pa sam kasnije ja nju. Pošaljem joj dve slike kako sedim u autobusu i 
putujem. ONA: Ljubim. JA: Ljubim. 

Fri, Dec 8th 2017, 2:12 pm

Stigao sam i svratio pravo u cvečaru koja je bila blizu kod nje i kupio buket zimskih 
ruža. Uvek sam gledao da joj ponesem nešto od cveća. Pošaljem joj, prebacim sliku 
tog buketa kojeg smo stavili u lepu vazu i na sto u trpezariji. I njenu fotografiju koju 
sam slikao sa prelepim osmehom. 14:14 ONA: J JA: Ljubim te. 

Fri, Dec 8th 2017, 4:47 pm
                  
JA: Želim te :) U isto vreme sam pomislila na tebe. JA: Ljubim. ONA: J Šta radite? 
JA: Ležim a ljubimac spava na krevetu kod mojih nogu. ONA: Kod tebe je? JA: Da. 
ONA: Pored tebe? JA: Da. ONA: Mačak? E nemam pojma, valjda kod sina na kre -
vetu. ONA: Pretpostavila sam. Nemam čas večeras J Imaš kod mene, si zaboravila. 
ONA: A ja da budem djak. JA: Može. Mi imamo vaspitne mere. ONA: Ohooo. JA: 
Aha. Poslala mi je sliku sa časa u Školi. JA: Hvala divna dušo. 17:55

Fri, Dec 8th 2017, 11:19 pm

Bili smo u šetnji i po gradu, slikali se. Sedimo kod kuće na krevetu i slikali se i preb- 
acivao  sam joj neke fotografije. 

Sat, Dec 9th 2017, 6:51 pm

Bili smo u šetnji. Slikali se po gradu. Hladno je bilo ali prelep dan. Slikao sam je i sa 
ljubimcem i nas zajedno pa sam joj prebacio neke fotografije. Te ima i kod sebe na 
profilu, naravno bez mene. Uvek se čuvala i kod nje se ne vide muškarci pa ni njen -
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sin. JA: Vojim te. ONA: Vojim. JA: Uh. ONA: Uh. JA: Miroslave liži mi ribicu. 
ONA: I ju. JA: Hihihihi. Pošaljem joj gif kako žensko liže sladoled. 
ONA: Banana Man ja dodao i surla man. ONA: Hahahha sram te bilo. JA: Ko će da 
mi kaže. Ne zaboravi da sam ja učitelj a ti ćeš biti učenica. Spremi se za vezivanje. 
ONA: Jedva čekam.:) JA: Uhhh. Poslao sam joj tekst iz knjige. Brojčani nizovi. 
Tražila je nekome da prosledi. Imaš forward pa pošalji. ONA: Hvala ljubavi. JA: 
Molim ljubavi. Poslala mi je njena prijateljica poruku pa sam joj to ja prosledio. 
Ostani tu gde si i uživaj J. 

Sun, Dec 10th 2017, 7:36 pm

Poslala mi je sliku post. Spomenik i tekst na njemu: Umro od toga što nije 
prosledio poruku desetorici ljudi.
    Ne šaljite mi nikakve lančane poruke, jbt. Bio je ispod posta u jednoj grupi.
JA: Uhhh. ONA: Vežbam živce. JA: Vama se gospodjo ne dopadaju fotografije sa 
zimske idile. Video sam joj neki komentar pa je ova poruka u vezi toga. 

Sun, Dec 10th 2017, 11:03 pm

ONA: Šaljem dalje, kod mene su  završili. 

Mon, Dec 11th 2017, 12:40 pm

Poslao sam joj tri njene slike koje sam slikao kada se spremila da pođe na posao.
Razmenili smo mala srca koja su mesto palca ili ok. Poslao sam joj šaljivi post i 
napisao vojim te. ONA: Kisss JA: 2:22. ONA: Da. JA: Jessssss ljubim ;) Kakve 
treplje velike bako imate? Komentar mi je jer sam video joj sliku sa velikim naoča -
rima na kojima su i ogromne trepavice. ONA: Da te bolje vidim, zumiram J
JA: Wow, uhhhh. Hvala dušo J. Bila je na poslu a ja sam sedeo u stanu. Slala ti je 
Marina zahtev dušo. Da, prihvaćeno. Ukapirala samJ JA:Po Feng Shui zornjak 
ponedeljkom skida maler do petka, mislite o tome.. ONA: Ohoooo, zakasnismo.
JA: Nije do mene. ONA: Nije. JA: Ko zakasni mora da nadoknađuje svakog dana do 
novog ponedeljka J ONA: Auuu! JA: Što ti teško padaaaa. ONA: Mnogo J JA: 
Stvarno!? ONA: Ahaaa. JA: Pored mene čačkala. ONA: Ode baterija. Proveli smo 
zajedno posle podne i veče. Prespavao i ujutru smo zajedno ustali, pili kafu i 
spremio sam se da pođem na put i da se vratim.Sedela je na fotelji a ja na trosedu. 
Zvao sam je da sedne pored mene i da trebamo biti jedan pored drugog a ne da je 
tamo u fotelji. Od ljubimca joj nisam mogao prilaziti i uvek sam morao pogledati 
gde je i imam li dovoljno vremena da priđem i poljubim je. Nije htela sesti pored uz 
objašnjenje da je to njeno mesto gde pije kafu. Napravio sam fotografiju u tom polo- 
žaju gde je u trenerci, bez šminke, rasčupana i bezvoljna, namrštena. Ono bzv. E to 
je njeno pravo lice.  Izašli smo u devet sati i svratili do prodavnice polovne garde -
robe gde sam uzeo jedan sako koji i sada nosim. Požurili smo no ne lezi vraže morao 
sam i do toaleta. Sačekala je na ulici dok sam na brzinu ušao u jedan restoran. Stigli 
smo do kraja ulice i skoro stanice. U ispraćaj je pošao i ljubimac sa nama. Žurio sam 
da mi prevoz ne ode. Stali smo da se pozdravimo i dobio sam samo poljubac u obraz 
kao da sam drugar  ili rod.
Srećan put, ćao. Nikada me nije pitala kada ćeš mi ponovo doći. Kada ću te opet 
videti. I ovo opraštanje mi je teško palo jer sam osetio da nešto nije sa nama u redu. 
Uvek sam to znao.  
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Tue, Dec 12th 2017, 9:40 am
                  
U obraz me ljubiš! Uh uh.. Stigao sam i seo u bus, putujem. Ako te žena voli kao 
dijete; naivno, veselo i iskreno; ako ti vjeruje svaku riječ koja kapne sa tvojih 
usana; ako u tebi vidi anđela koji joj osvjetljava život  znaj da si našao vrijedni 
biser u rijetkoj školjci. Ne otvaraj je nožem, ona je već odškrinuta, dovoljno je 
samo da je dodirneš i biser će se sam  skotrljati u tvoje ruke. Khalil Gibran.

ONA: Stigli i mi. Mislila je iz šetnje jer je odande nastavila u šetnju. JA: Evo piše 
mi sin da su krenuli kući za Srbiju. ONA: Super. Posle deset bi trebali biti u Beo -
gradu.. Zvao me je tvoj drugar malopre, lepo od njega. Znam odgovorila je. Pošto 
ona ne veruje u muško ženska prijateljstva i kaže da muškarci ipak uvek gledaju 
kako bi imali odnos i sex, nije mi bio jasan njihov odnos i kakvi su njih dvoje dru -
gari. Ili je i on frend with benefits. JA: Uh dušo. ONA: Odoh da perem kosu. JA: 
Hajde, pazi se od pozadi. ONA: Nisi jeo, sada se setih L JA: Kada se sagneš, 
nastavljam svoju priču, ima neki ja, čačkalo. Meni nije važna hrana koja na usta 
ulazi. Energija ulazi znaš i sama iz tvojih očiju, tebe. Moje je da vojim. Pa će neko 
onda pa će neko onda mene. Poslao sam joj naše dve zajedničke slike od sinoć i onu 
jutrošnju gde je sedela na fotelji kada nije htela biti uz mene.  Stigao sam u Bg. Na 
kafi sam u hotelu. 13:13. ONA: Pozzz JA: Hello, uh te amo. ONA: Kiss. JA: Ljubim 
J 14:44. Znaš zašto je kofer bio teži?! Zbog jastuka. Poneo sam jastuk sa sobom 
koji sam joj ostavio i težak je preko tri kilograma. Znam kada sam pošao da mi je  
nešto lakši i nikako da se setim zbog čega. Jbg, primetio bih sutra. ONA: Bzv. JA: 
Nema veze, imam još jedan kući. ONA: Treba li ti?  JA: Teleportuj ga. ONA: 
Poslaću ga J Ne, ne vredi, skuplja poštarina, neka ga. ONA: OK. Drugi put ću doći 
bez. ONA: Da. JA: Ako me budeš zvala. Mislim kada me budeš zvala. Čačkalo koji 
te podmladjuje. Ja sam zar ne? ONA: Daaa. Pošaljem smajlija koji pleše i jednog 
đavolka. Još pola sata. 16:16. ONA: Daaaa. Stigao pre pola sata. Bio po prodavnica- 
ma, uzeo tunu da pojedem. ONA: Super. JA: Znaš da mislim na tebe, jel da J ONA: 
Naravno. Naravno sam i ja napisao. 7:07. ONA: Ljub. JA: Tu si? Imam čas kući. 
Kisss. JA: Kiss 9:09 ne javlja se. 10:01 ne javlja se. ONA: Kiss. Pozvao sam je. 
11:44. ONA: Yes. Pozvao sam je. Propustio sam njen poziv i pozvao je nazad. 12:12. 
Pozvao sam je. Pripadati nekome ne znači nositi njegov prsten na ruci ili prezime 
na papiru. Pripadati nekome znači nositi ga u srcu, pripasti mu na jedinstven 
način, dušom i srcem. 12:34. ONA: Se ne javlja. Tako ću i ja tebe zvati. Pa ću nešto 
da gledam i biti zauzet. Meni nije smetalo da po celu noć slušam tvoj TV. Laku noć. 
Noćas sam spavo sam. Navika je čudo. Nekada je znala da zaspi ranije. Da joj je 
telefon na mute ili punjaču. Ili da je izašla i ne želi da se javi. Samo je ona znala 
razloge.

Wed, Dec 13th 2017, 9:03 am

ONA: Jutro. Prazna baterija (objašnjenje zašto sinoć nije bila dostupna). Stiglo ti 
dete.? Da odgovorio sam. Kako je, šta kaže?. JA: Ok je. ONA: Samo to? Nismo 
mnogo pričali. Ja sam čutko, ne ispitujem. ONA: Pa, pitaš obićne stvari!!!!. Pitaću.
Od strastvenog Miroslava si napravila ćutka. ONA: Izgleda da smo se promenili. 
Nije isto uživo i preko slušalica. JA: Nisam ja, nego ti. Nemoj ovo, nemoj ono, ne 
diraj ovde, ne tamo. Pozvao sam je.  Videće nas neko i sl. Šta misliš kako se ja 
osećam! Nije isto uživo za tebe. ONA: Možda. JA: Kako se ja osećam, kažeš možda. 
Pozvao sam je. Pa i pre si ga izvodila i pričala sa mnom. (mislim na to da kada je 
izvodila psa u šetnju ili da piški je bila stalno sa mnom na vezi. Sada posle mog  
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boravka se naglo promenila i sve manje je pričala i bila na vezi.). ONA: Daa, na 
punjenju smo. Misli na telefon pa će ići bez njega. JA: Vojim te J Bez obzira što 
hoće ljubimac da me pojede. Ne javlja se. Stiže poruka. Na fiksnom sam. (hoće da 
kaže da priča sa telefonom.) JA: 11:44. Zovem za min. ONA: Na fiksnom sam. JA: 
Kako sam dobio nadimak ćutko. Mogu roman da napišem. ONA: Kako? Zovi pa ćeš 
znati. Dala mi ga je jedna ONA: Bila uzrok i posledica. ONA: Kako sam ja uzrok. 
JA: Reći ću ti a ne napisati. ONA: Ok. JA: Prihvatam izvinjenje jer te volim. Izvini, 
molim, hvala i volim. ONA: Za šta izvinjenje. JA: Saznaćeš za čutka. Ja ću se una -
pred izviniti za bilo šta, bez obzira jesam li napravio neku grešku. ONA: Ok. JA: 
Ljubi te tvoj čutko, draga. Tvoja draga. ONA: Da dragi. Si još na tel? ONA: Da. JA: 
Ljubav je trajna, postojana, sveprozimajuća i beskonačna. Ljubav ne sazreva, 
ljubav je od Boga, ljubav je večna.  ONA: Lepo dušo. JA: Hvala dragi J Jebote 
koliko mi nedostaješ. ONA: Uhh. JA: Uhhhhh. 

 “ČUTKO Dobiti taj nadimak nije baš ni bilo lako i sa moje strane je i nije bilo baš 
tako.Uticati na nekoga nekada je lako a nekada nije a ne znaju ljudi i šta se smije. 
Emocije se lako mogu svesno povrediti i od strastvene osobe Čutka nesvesno napra- 
viti. Zato Čutko moraš na glas reći, koje su to reči i govor tela, šta na tebe utiče i šta 
ti to na tvoje emocije dela. Oprostiću svakom jer to nisu znali, Čutko će im reći i 
reka ljubavi će između nas i dalje beskonaćno teći.”

Pozvala me je ali je video poziv bio pa je prekinula. Pogrešila je. ONA to nije radila 
i nije želela da koristi kameru pa ni kada me je navodno jako želela. Moja ljubav 
prema tebi je osetljiva, u telefonu i u slikama vidljiva. Emocijama i energijom u 
vazduhu prisutna. Ne pitam ima li to ili  zašto nema i koliko kod tebe. Moje je da 
volim pa će mi se i uzvratiti. J ONA: Ljubim. JA: Te amo. Pročitala si pesmu. 
Hvala, tvoj čitko. ONA: J JA: 7:07 ONA: Jeee. JA: Jesssss znači isto, imaš čas. 
Pozvala me je. Propustio sam poziv pa me je ponovo pozvala. Izvini za moje neoče -
kivano i drugačije ponašanje od onoga što si očekivala. Ispraviću ih i što sam doveo 
u sumnju naš odnos. 22:22. 22:33. Pozvao sam je. 11:22. ONA: 23:23 J JA: Zovi 
me, nedostaješ jako. ONA: Čekaj. JA: 11:33. I dok sam ležao pored tebe, slušao 
kako dišeš..Kada sam u toku noći budan ili se okrećem, takođe. Mirisao ti kosu, 
ponekada poljubim u rame, leđa. ONA: Daa. JA: Volim te.. Ni ne znaš da sam te 
posmatrao kako spavaš, tvoje lice, usne. ONA: Aha, i krio se ispod jastuka. “Da ne 
duvam J J. JA: Hahahahha nije uvek, zavisi kako si okrenuta. ONA: Da. JA: 
Vojim te. Uhh moja ruka uzmeđu na stepenicama J Ne javlja se jer sam je pozvao. 
Čekam napisao sam. ONA: Ok. Pozvao sam je ponovo. Ljubav je kada ti neko 
zagrljajem govori više nego što su drugi umeli rečima. 12:21. Ponovo se ne javlja. 
Jel me to zezaš, zvaču te, pa samo još ovo ono. Laku noć. Znala je mnogo puta da 
kaže da će me pozvati kada sve završi od obaveza, kada se bude spremila za spava -
nje i legla da će me pozvati tada. Hm, znala je da gleda TV. Farmu, Parove, te neke 
slične emisije, da se udubi u njih pa i zaboravi na mene. Ili je bila sa drugima u 
kontaktu ili je zaspala. 

Thu, Dec 14th 2017, 10:14 am

ONA: Jutro J JA: J Govorio sam: "znaš, jednog dana napisat ću knjigu. O nama. 
O noći kad smo se upoznali. Kako smo se zaljubili i rasli. Pisat ću kako smo vodili 
ljubav u autu, ili kako si me dirao u prepunom kinu. Kako smo planirali budućno- 
st. Kako smo se rastali.." zašto misliš da ćemo se rastati? "zato što ovakva sreća ne 
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može potrajati..nesto će se dogoditi, sjebat ću nas. Ili ti. Otići ćeš drugoj. Zaborav- 
ljati me. Znači knjiga o nama neće imati 'happy end'? "Ne, hoće. Kad shvatiš 
koliko ti nedostajem i koliko me voliš,vratit ćeš se. A ja ću te čekati. Srodne duše 
uvijek pronađu svoj put. A ti si moj."

ONA:Da, lepo. JA: Pisat ću je JA: ONA: Celo jutro sam na telefonu, jedva sam 
stigla da jedem i nešto odradim..JA: Pored molim postoje i one druge reči. Pozvala 
me je. 

Thu, Dec 14th 2017, 7:43 pm

ONA: Hello. JA: Da dragi. ONA: Da se javim? Javi napisao sam. 8:18. ONA: 20:20. 
JA: 20:22 Baš tako, ponašanje odlučuje ko ostaje u vašem životu. Za tako nešto je 
potrebno dvoje ili ti oboje. ONA: 21:12 Da, draga. JA: Da dragi. ONA: Imam. JA: 
Menzis to znam ili ti imaš dragu J ONA: Čas. JA: Nazovi me. Pozvao sam je pa je 
ona posle mene.JA: Bemti kada vratim film unazad ni sex nije smeo biti bučan, gla -
san. Sin bio uveće kući,vrata otvorena a od ljubimca  tek nije moglo. Nema naglih 
pokreta.Pa nisam smeo da te poljubim.. ONA: Daaa JA: “Upravo sam postavio 
post.Ne pokušavajte da se dokazujete, pravdate, opravdavate. Da ste divni, dragi, 
željeni,puni ljubavi, prava će osoba to videti, znati,poštovati i ceniti.! mr.Zulle” 
Napisah to jer baš ja to radim a ne bi trebalo. Slažeš se. ONA: Naravno. JA: Neću 
više onda. Ili prava osoba to vidi ili ne. ONA: Naravno. JA: Na tebe sam mislio. 
ONA: Sa decom nešto radim. JA: Pozdravi ih. 23:23. Kada ne napišem pozvali smo 
jedan drugog, to znači da ponovo noćas nismo bili na vezi. 

Fri, Dec 15th 2017, 9:52 am

ONA:Hoću JDobro jutro. JA: Da dragi J Moraš puno da me maziš, ja od toga ži -
vim. ONA:Ovo hoću je otkucano još juče..Videla sam J JA: Ne znam na koje misliš 
hoću?. ONA: Hoću, da pozdravim decu od juče je odgovor. JA: Znaš li kako se vodi 
slepac ili neko ko ne vidi? ONA: Znam. Ne vodiš ga, on te prati. JA: Kako te prati, 
odakle zna gde si ako ne vidi. ONA: Drži te. Čuje te. JA: Tako je ili držiš ga. ONA: 
Nikada ga ne držiš. JA: Sada zamisli tebe vodi tvoj pas i ti njega pratiš. Levo desno, 
tamo, vamo. A slepac ja, ne vidi i ne zna gde treba da ide. ONA: Nisi ti slepac. JA: 
Al izgleda kao potrčko. (Tako sam se osećao kada sam sa njih dvoje u šetnji). ONA: 
Ne. JA: Možda bih se bolje osećao da sam i ja oko vrata imao povodac. ONA: Sada 
si preterao, što nisi rekao. JA: Pa ti si vodič J Samo sam hteo da kažem da između 
dvoje je potreban kontak da bi se znalo gde se ide. A ne da hodam sa rukama u dže -
povima i da vas pratim. ONA: Razumem. Zašto toliko analiziraš? Ma budala sam. 
Opravdavam se da znaš da to nisam bio ja, svojom voljom. ONA: Ok, znam, 
razumem. JA: Drago mi je onda. Reci mi jer znam da znaš za razliku. Kakav sam u 
krevetu kada smo sami i kada je ljubimac sa nama. ONA: Naravno da znam i nor -
malno je da je tako bilo. JA: Hteo sam da vidim i čujem to od tebe da kažeš i da si 
toga svesna zašto sam ti izgledao drugačiji. Ovo sve radim samo zato što mi je stalo 
do tebe. Da nije tako, nebih se opravdavao. Slažeš se.? Bilo bi me baš briga. ONA: 
Tako je, znam to. Nije pravdanje, već obrazloženje. Poludeo mi telefon. Odoh da 
šetam psa. JA: Ljubi ga i za mene. ONA: Daa. JA: Voji on mene kada ti nisi pored J 
11:11. Pozvala me je. Kada god je mogla i kretala u šetnju smo bili stalno na vezi. 
Pozvao sam je i napisao 1:11. Hvala dušo. 2:02 Poslao sam joj kratak svoj video gde 
je pozdravaljam i ljubim dok sam putovao kod nje. Nedostaješ 15:55. 16:16
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Fri, Dec 15th 2017, 6:18 pm

JA: 18:18. 19:19. ONA: J JA: Uhhh, samo da se javim J ONA: Na času sam. JA: 
21:21 ONA: Odoh. JA: Ljubim i vojim, stvarno! ONA: Da J JA: Video sam njenu 
sliku na zidu. Kako bih srećan bio da si prošli petak tako veče obučena i da smo 
zajedno izašli. Zar ne? Moje je da volim, nadam se ne uzalud i vratiće mi se. Bože 
kako si lepa J. Vojiš ti mene J 

Sat, Dec 16th 2017, 1:39 am
            
Skinula si oznaku sa naše slike jednom, Postavim ponovo sa rođendana gde smo
oboje. Samo da znaš da nije bilo javno ali je dokaz da ne želiš da se zna za mene.
Ja da sam htela, stavila bih. Da si htela.. Šta ti smeta, očigledno da, da hvala ti na 
svemu. Zovem je i ne javlja se. Napišem javi mi se. I dalje se ne javlja. ONA: Na 
rođendanu sam. Svira jaka muzika. JA: Važno da si mogla da me ukloniš kao da si 
me izbrisala iz svog života. Tačno sam znao da ćeš to da uradiš. Koja sam ja budala. 
Povređivala si me i ja opraštao i nisam uvek bio zadovoljan tvojim postupcima. Brzo 
se odljutim to znaš i ljubav pobeđuje, pa oprostim. Da ti kažem zbogom to želiš? 
Bože koliko si lepa! Ponosim se tobom i sl. Koja priprema za tvoj rodjendan, kako 
sam bio srećan :)  Toliko provedenog vremena sa tobom. Želiš li me Da ili Ne.? 
Napiši i nastavi da se veseliš i da živiš svoj život a ja ću svoj. Al nema više opraš -
tanja. Kada posle par dana te stigne nostalgija i da ukapiraš da si pogrešila. Odluku 
sam trebao ipak ja doneti mnogo ranije. Da me ukloniš sa slika sa rođendana svoga. 
Mene,Hejjj!!!!! Planiranja, radovanja, pripreme. Da ti napravim iznenađenje, da te 
obradujem. Dušu sam ti dao, celog sebe. Naplakao sam se zbog tebe a plakaćeš i ti. 
Svaka reč u pesmama koje sam pisao su tačne, istinite. Nadam se da nećeš moći 
posle svega da spavaš mirno jer nisi ni ti od kamena. Da li si svesna koliko sam ja 
razumna i svesna osoba? Neko drugi bi te odavno ugasio i zaboravio te. A ja se sa 
tobom ovde natežem, pregovaram. A ja se tebi izvinjavam. Koji sam ja to konj. 
Izvini, hvala, molim i volim. Zar nisi mogla do sada više puta kada se nešto desilo ili 
si me povredila da se bre izvineš?!  Ne pravim samo ja greške, svaki deo tela sam ti 
ljubio, prste ti ljubio. Pitam se i dal me zaslužuješ! Ovako dobru budalu, neko ko bi 
vodu pio iz tvoje ribe. Još su prijatelji ti govorili, i tvoji i moji, pisali. Čitala si, ne 
moj da izgubiš ovo, budi srećna. Ne želim da te na silu zadržim, samo da te podse -
tim. Potvrdi mi da čitaš sve ovo? A ja budala držim i menjam tvoje fotografije na 
računaru i telefonu. ONA: Vidiš da čitam. JA: Razmišljaj! Napiši nešto u odbranu, 
napiši nešto pametno, svesno. Dal shvataš da ne izgovaram ni jednu ružnu reč, da 
nisam želeo da te povredim, ni ovako ni uživo. Da sam birao svaku reč pre nego 
otvorim usta. Pitala si, reci, kaži šta ti smetalo kada sam bio. Pa ni to ti nisam rekao 
to što pas hoće da me pojede. Njemu opraštam i razumem ga. Mnogi nebi. Nije mi 
bilo sve jedno al razumem ga. Kako misliš da popraviš odnos? Naravno ako to želiš. 
Čutanjem sigurno ne. Znaš da imaš dva lica. Poslovnu stranu i onu privatnu. Volim i 
želim da sa mnom razgovaraš samo privatno, onom dečijom, radosnom, nasmejan- 
om. Jbg, ni šiške ne smem da ti diram. Kao da sam uzeo makaze pa ću da ih odse -
čem i nemaš ih više. Seti se samo kako sam te ljubio i mazio. Da li da nastavim ili 
da ugasim i odem, šta misliš? Da ili ne. A što se nebi ti borila mesto mene. Budi ti ta 
koja me želi. Ovaj put ako odem odoh za stalno! Ja bih na tvome mestu ,mislim tako 
bih ja uradio. Noćas ne bih spavao dok ovo ne rešimo. Sećaš se pesme TI SI MENE 
KRILA. Još u petak pa i subotu kada smo sišli da idemo u šetnju si u dvorištu napra- 
vila distancu i u sekund si me promenila. Ispada kao nisam te ja vredan. Nadam se 
da ćeš nekada imati takav osećaj u životu. Da te neko spusti. Šta ćeš da uradiš i 
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kažeš , da bi me zadržala? Osećao sam se i osećam se kao rezervni K…ac. Kao u 
onim profilima gde napišu komplikovano ili kriju vezu za svaki slučaj ako naiđe 
neko bolji. Nemoj slučajno da legneš da spavaš i da ne pročitaš sve ovo i da se ne 
javiš ili bar pišeš. Ja se sutra onda neću javiti više da znaš! . Hajde da čujem dušo 
moja, dal ćeš biti za ponositi se tobom ili ne.  ONA: Pročitala sam. JA: Kreći sa pi -
sanjem. ONA: Ja ću da spavam, izvini. JA: Ako to uradiš završili smo. To nije ni 
odgovor, niti razgovor i ja ne spavam. Budan sam. Jebote kako možeš! Ja ću da spa -
vam, mrtva hladna. ONA: Laku noć, stvarno mi duša spava. JA: Halooooo dušo to 
nije odgovor i meni se spava al ostaću budan. ONA: Ja ću da spavam, laku noć. JA: 
Neću više da ti se nikada javim. ONA: Glupost. Laku noć. Popizdeo sam pa je sada 
zovem i neće da se javi. ONA: Neću da se javim, ćao. 
                 
Sat, Dec 16th 2017, 2:34 pm

ONA: Nema potrebe da budemo neprijatelji. JA: Trebalo bi da napišem: Neću da se 
javim ćao. Da ćemo biti neprijatelji od tebe zavisi. Očekivao sam drugačiji pristup, 
tekst sa tvoje strane. ONA: Neće biti teksta. Bez mnogo analiza. Ne valja. JA: Izvini, 
hvala, molim i volim. Kratke osnovne reči. U kojima nema analiza. ONA: Da, 
izvini, nije ono što smo očekivali. Hvala za sve.. Pozvao sam je. Ocekivala..? 
Naravno da niko nije idealan al ljubav pobeđuje. Kada nekog voliš, nije važno šta 
očekuješ.
                  
Sat, Dec 16th 2017, 11:55 pm
            
Još juče celo posle podne sam tražio po netu oglase i stanove za izdavanje kod tebe. 
Laku noć. 

Sun, Dec 17th 2017, 2:41 am
                  
JA: Laku noć. ONA: Opet, laku noć.

Sun, Dec 17th 2017, 10:12 am
            
JA:Izvini Miroslave nisam stigla juče da se čujemo. Znam obećala sam ti. Dobro 
jutro..(Uvek sam pisao ono što sam ja očekivao da uradi i kako bih ja uradio).
   
ONA:Dobro jutro Miroslave, rekao si laku noć, a i bilo je kasno, zato nisam zvala. 
Na Seminaru sam.JA: Lepo se provedi. ONA: Hvala J J JA: Ponosim se tobom.:) 

Sun, Dec 17th 2017, 4:30 pm
 
Propustio sam njen poziv. Evo me. ONA: Počeo mi je čas. Bio sam sa Aronom u 
šetnji. 
               
Sun, Dec 17th 2017, 8:13 pm

Propustio sam njen poziv pa sam je pozvao nazad. ONA: Ja ti zelim samo dobro, 
bez obzira na sve...to zapamti. Pozvao sam je. 22:22 Vojim te J Samo malo srce 
mesto ok mi je poslala. Čekam decu. JA: Inače bi već zaspala J ONA: Da. JA: Da 
Zovem? Te družim budnu, biću fin J ONA: Idem da uradim nešto, posle. JA: 12:34 
Poljubi ljubimca za mene. Nema ništa od posle, nije se javila. 
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Mon, Dec 18th 2017, 11:26 am

ONA: Jutro J JA: Podnić dragi J ONA: Da, da. JA: Ljubim osmeh.. U onaj madež 
pored pupka sa desne tvoje strane, u stomačić. ONA: Da ;) JA: Sve sam ti ljubio. 
Svaki milimetar, dobro santimetar. Hahahaha. ONA: Hahahha. JA: Da ne kažeš 
lagiš, nemoguće je. Dobro onda santimetar. ONA: Može. JA: Uh dušo moja kako 
uživam u tebi i tvojoj ribici dok se igram jezikom i ustima i kada mi kažeš Miroslave 
liži me. ONA: Miran. JA: Ja sam nemirko, trebaš mi dopustiti da budem onaj pravi. 
ONA: Ipak budi miran. JA: U krvi sam ti i ti u meni J ONA: Sugestija. J JA: Sa 
moje strane nije. ONA: Ok J JA: Ni jedna izgovorena moja reč od kada se znamo 
nije laž. ONA: Znam. Pozvao sam je. 1:11 Možda vam nisam potreban,ali kada me 
budete (PRIPITOMILI)  Stvorit ćete vezu i bićemo potrebni jedno drugom.!  Kiss, 
želim ti uspešan radni dan. J ONA: Hvala dušo J JA: Molim dragi J Nastavili 
smo kao da se ništa nije dogodilo. 

Mon, Dec 18th 2017, 4:43 pm
                    
JA: Bože kako si lepa. ONA: Hvala J JA: Mojim J Bio sam u prodavnici. 19:19
ONA: Radno još uvek? JA: Na sebe je mislila. I ja napisao sam. Šaljem ti dobru 
energiju J Ljubav i ljubim. Išao sam live u 18h. ima i video. ONA: Super, pogleda- 
ću. JA: Thanks J Duso J  jesi li videla naše slike mene i Akija sa jezera juče.. 
Pozvala me je. Da. Nešto sam joj slao i pozvao je. Laku noć je napisala. E, ideš? Ti 
tako rano J Hvala dušo moja. Ljubim te i želim miran san. ONA: I ja tebi J JA: 
Uhhhh nemaš pojma koliko nedostaješ. ONA: Tu sam. JA: Ljubi mi ljubimca. Evo 
ga ulazi u krevet napisala je. Pitaj ga gde je Miroslav. Da li će da gleda i sluša, bar 
ono očima, ušima. ONA: Sluša J JA: Voji on mene, ovaj moj se obradovao kada 
sam ušao, odmah je osetio keks. ONA: Duša. JA: Daaaa čajni kolutići i smile. ONA: 
Lepa noć. JA: Hvala srećo moja J (Nema više ostajanja noću na vezi). Kako si bila 
lepa danas. Ljubim oko braon, jedno i drugo. 

Tue, Dec 19th 2017, 11:01 am
                  
JA: Jutrić dušo moja J ONA: Jutro J Hvala ti puno za ovo podno grejanje, malo 
smrzavanja bi bilo. JA: Evo me. Ljubim te. Mojim. A kako je dobro voditi ljubav na 
toplom podu J Vodili smo ljubav dole na tom toplom podu. Stavili bili jedan čaršav 
dole i tako golišavi nastavili voditi ljubav. Mesta koliko hoćeš, bez straha da se pa -
dne sa kreveta ili nešto da smeta. Razmenili smo mala srca i pozvao sam je. Ona je 
mene. Dešavalo se da i veza puca, prekida se. 

Tue, Dec 19th 2017, 3:29 pm
            
Ništa jebozovnije od muškarca koji je neosvojiv,samo zato što voli .. i Žene koja je
nasmejana samo zato što je voljena...
Ako želite da vam zlatna ribica ispunjava želje morate dobro da je poližete.!
Hahahha nasmejala se. JA: Ljubim, ovaj liznem J Hahahhaha nasmejala se. JA: 
Uhhh, volim te kao patuljak visinu, vajar glinu, Bred Pit Angelinu, ljubavnici 
posteljinu. Volim te kao Krleuša hirgiju, majstor burgiju, vernik liturgiju.Volim te 
kao dete čokoladu, pevačica estradu, volim te kao muškarac seks, trezan piće na 
eks, crvenkama plazma keks. Volim te kao musav salvetu.. Ma volim te najviše na 
svetu. Dobio sam samo malo srce mesto ok.
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Tue, Dec 19th 2017, 7:08 pm
    
JA: 7:07 Ljubim J Prošao radni dan. ONA: Nije još. Nešto završavam. Pošaljem joj 
sliku gde muškarac govori. Draga dođi da me ljubiš a ona mu kaže budi miran.
Prepoznala se i nasmejala. Hahahha budi miran Miroslave nastavljam. Kada sam 
miran nije dobro. Ja sam nemirko u duši J ONA: Strip? JA: Daaaa. Probao sam to, 
samo to. Dala mi je stranicu i pričala o tome kako se tamo može praviti crtani stip za 
prezentacije a ja sam se setio i napravio ovo. ONA: Čekaj pričam telefonom. Poslao 
sam post sliku gde deda traži kod babe grudi, zavukao je ruku a ona kaže nisu više 
tu. ONA: Ti si blesav skroz J J J Jesaaaaaaaaamm hahahaha a baš sam mislio na 
te, samo da znaš. Kada sam srećan umem biti blesav i klinac J Ne javlja se na poziv 
pa sam i ja propustio slučajno njen. Pošaljem joj ovaj post sa slikom: Muškarac nije 
osvojio ženu ako je spavao sa njom. Osvojio je ako ona ne može da spava bez 
njega.. ONA: Da. JA: Prepravio sam post, tekst na njemu i ponovo poslao: Žena nije 
osvojila muškarca ako je spavala sa njim. Osvojila ga ako on ne može da spava 
bez nje.. Pozvao sam je. 

Wed, Dec 20th 2017, 10:46 am
                  
JA: Ljubim J Divan dan draga želim. ONA: Hvala i tebi! JA: Te Amo Mucho. 
Pozvao sam je. Misliš da je Bog neki nadrkani čiča koji sedi gore na nekom oblaku i 
sjajno se zajebava.Onda upoznaš ženu svog života, tad shvatiš da je Bog zapravo 
žensko, da nije na nebu već u kući i da je zaista samo jedan. Hahahhaa nasmejala 
se. JA: Molim se Bogu svome J ONA: J J J JA: Vojim te J ONA: Uh, čuvaj se. 
J JA: Budi miran, ovaj nemiran. Ne miran J Moj Bog ipak voli nemirne. ONA: 
Hahahhaah. JA: Daaaaaaa 12:34. Pošaljem joj novu pesmu Cakano koju sam napi -
sao i obradio. 

Wed, Dec 20th 2017, 4:36 pm

Poslao sam joj svoja tri selfija, fotografije koje sam napravio za nju. 

Wed, Dec 20th 2017, 7:05 pm

JA:Draga ziva li si J Kisss. ONA: Da, pozz. JA: Hvala ljubim J ONA: Kiss. JA: U 
gradu sam i offis. ONA: Ja odoh napolje. JA: Lepo, pazi zima je, brrrr. ONA: Da. 
Pozvao sam je. Sada sam video sliku. (uglavnom naravno na njenom profilu iako 
zna da volim ili bih voleo da je meni poslala samo za mene a ne javno za sve i ceo 
svet.). Ljubim oka moja braon dva J Pozvala me je. JA: 21:31. ONA: Daa. JA: 
Vojim te.:) Daa. ONA: Jooj Daa. Napisao sam novu pesmu i poslao joj tekst. 

BUDI MIRAN Kad god ti želim prići a ti mi znaš reći, budi miran. Ali neznaš ti
tada kako je meni u tom trenutku i kako je sada. Ja sam neko ko ne želi biti miran i 
neko ko ti želi prići. Tek poljubiti te ovlaš,ne pokvariti tu lepu šminku. Ali osetiti 
tvoj miris, tvoju blizinu i tvoju energiju.Znam opet češ mi reći budi miran. I onda se 
dešava to nekoliko puta.A ja postanem sve mirniji i mirniji i onda se dešava da ti ne 
bude jasno šta se to samnom dešava. A budi miran zaboraviš kada to kažeš,a ja ću te 
podsetiti i neću više obraćati pažnju na te tvoje reči i neću biti miran, nego ću name -
rno prići i osetiti tvoju bliskost, tvoj miris, tvoju energiju. A znam,voliš kada sam ja 
nemiran. ONA: Hahahha. JA: Jessss. ONA: Odoh u kuhinju. Eto samo se nasmejala. 
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JA: Pošaljem joj sliku šta sam radio za nekog grejno telo. Bio sam vredan napisao 
sam. Mora da si zaspala. Laku noć ljubavi. Miran san ti želim, ljubim oko braon J
ONA: Laku noć. JA: Tu sam, zaspala si? ONA: Dremam….             

Thu, Dec 21st 2017, 3:18 am
                   
Pozvao sam je.   

Thu, Dec 21st 2017, 11:06 am
      
Miroslave, nemoj da dolaziš, nema potrebe. Treba vreme da pokaže da li treba da
nastavimo. Ja sam isplanirao da ću otići i pohvalio sam se njenoj prijateljici koja joj 
je to prenela. Bolje je da sam čutao, nego sam spomenuo vidimo se sutra jer ću doći. 
U kom kontekstu i na koji način joj je to prenela. Da li se raduje što ću doći ili evo 
ga najavio se, šta će ti sada on. A planirao sam da za praznike budem ko nje.
Pozvao sam je dva puta. I dalje si mi na telefonu i ništa se nije prema tebi kod mene 
promenilo. Vojim te J 1:11. 13:13. ONA: Lagano.. JA: Ti u stvari voliš kada sam 
nemiran. A ne budi miran J Došao mi je stariji sin i iznenadio me je pa sam se 
slikao i poslao joj zajedničku našu fotografiju. ONA: Wow bravo J J JA: 15:15.
Hvala dušo. ONA: Sada ste svi na okupu, baš lepo J. JA: Iznenadio nas. Daaaa, 
jesmo. Ide u Rio na odmor u januar. ONA: Extra. JA: Daaaaa, baš smo se grlili. Bio 
sam i mama i tata. Hodam ka gradu, zima je. Idem  do Pošte i u prodavnice. Znaš 
kako je to. Mama i tata. 

Thu, Dec 21st 2017, 5:31 pm
                  
JA: Niko ne može biti veći stranac od osobe koja te je volela. Bilo bi mi drago 
da znam da jeste. ONA: Pozz. JA: Ljubim, vojim. Tekst je iz tvog posta. ONA: 
Znam. 

Thu, Dec 21st 2017, 9:19 pm

Pozvala me je dva puta. Pa sam ja nju i ne javlja se. Napisao sam laku noć ljubavi.

Fri, Dec 22nd 2017, 11:12 am
        
Pošaljem joj dva posta. Dve slike sa tekstom: Ja ne verujem u slučajnosti..
Možeš ti da se pretvaraškoliko god hoćeš, ali i ti i ja dobro znamo, da se mi nismo 
samo desili.Nas je neko isplanirao, u detalje. I naš početak i naš kraj i sve 
između...
Ne možete zavoleti koga vi hoćete.. Razum na bira..Duše se jednostavno sretnu.
ONA: Mi je uzvratila tako sto je takođe poslala jednu sa tekstom.
Ako si u nečemu dobar, nikada to nemoj da radiš za džabe. Joker.

Pozvala me je. JA: Volim te. ONA: Uhuuuu. JA: Daaaa, ni jedan tren nije bio da ne 
iako sam bio ćutko. To nema veze sa tim. ONA: Znam. JA: Uhhhhh 12:21. 12:22.
Hhahahaaa, Miroslav nije otišao. Ne! Treba ga šutnuti što dalje J ONA: Nema to 
veze to sa tobom ili nekim vezano za mene. JA: Kiss, ma oket. Ima istine u tim 
postovima. Hoću reći da svaki post, tekst koji smo ili pročitali, napisali, podelili ima 
veze sa nama samima. Pozvala me je. JA: Sam joj poslao ovaj post, tekst.: 
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Vođenje ljubavi je uzvišen čin. Božanski osećaj. Svaki dodir, pogled, svaki dah je
uzvišen, prožet ljubavlju. Spajanje dva srca, dve duše, dva tela. Spajanje dva 
sveta, dva univerzuma. Trenutak kada vreme staje, trenutak kada dvoje postaje 
jedno. Trenutak kada se energija ljubavi rascveta u bezbroj svetlećih nijansi i 
poprima oblik ruže. I sve u ritmu srca u ritmu duše odjekuje daleko u svemir. 
Ljubim J ONA: Hmmm. JA: 2:22. Jesss. ONA: Da. JA: Vojim ;) 
Kisss. Baš se mislim, za neverovati, ja koji sam mogao imati bilo koju,a pogotovo 
od kada sam knjigu napisao. Mnoge njih znam i šta vole i kako se krešu i šta bi mi 
radile a gle me sada, toliko sam veran da ni ne drkam.ONA: Uhhh. JA: Uhhhhhh da. 

Fri, Dec 22nd 2017, 6:51 pm
                  
JA:Ljubim. ONA: Yes. Pozvao sam je i napisao ljubim J ONA: J . JA: Oko moje 
J braon. 

Sat, Dec 23rd 2017, 5:18 am
            
Ne, ne mogu ja više ovo. Ovo mnogo utiče na moje zdravlje. Ne trebaju mi ovakve
situacije...Po satu se može videti da nisam spavao cele noći i ovo sam joj napisao.
      
Sat, Dec 23rd 2017, 9:10 am
            
Pošto znaš o čemu se radi, ni ne pitaš šta je bilo,šta se desilo Miroslave.? Kakve
situacije? Dobro jutro dragi i sl. Evo me, šta god.! Osobe koje nemaju tajne, i koje su 
iskrene. Ne kriju ništa su otvorene i pričaju za tri cara, sve u detalje i pokušavaju sve 
opravdati.Osobe koje nešto kriju.Čute.! ONA: Dobro jutro. I sada ne mogu da se 
kuckam. Posle. JA: Celu noć nisam spavao. Znam a i to te baš ne tangira, nije te i 
nešto briga. ONA: Posle kuckamo. JA: Pa Miroslave dušo moja nisi imao razlog za 
brigu, izašla sam. Bili tamo i tamo, vratila se tada i tada. Brzo legla i sl. Zar je to 
toliko teško ili. (uvek sam joj kao stavljao reči u usta, to jest kako sam očekivao i 
kako sam mislio da treba da se ponaša ili reaguje ili kako bih ja to uradio prema 
njoj). ONA: Hajde da kasnije o tome. JA: Kada? Šta je tu komplikovano. Znači ima 
nešto. Ja nisam uopšte spavao. ONA: Nema ništa, ako pričamo o muškom rodu. JA: 
Ti da si mene ovo pitala, sve bih do detalja se potrudio odgovoriti i opravdati. I gde 
sam bio i sa kim i kada sam došao kući. Kada sam legao. Ja ne lažem niti želim biti 
neiskren. Ne vrdam sa odgovorima. ONA: Ok, moram do grada. Kuckamo posle. 
JA: Ti znaš me i nazvati, ne moraš kucati. Nego pričaj. Zvao sam je i ne javlja se. 
Neće da se javi. Pozvao sam je i ipak pričali. Šugav dan napisao sam joj. 

Sat, Dec 23rd 2017, 1:54 pm

ONA: Malo. JA: Nadam se da će do kraja ovog tvog zemaljskog života da se desi 
kao meni i da i ti patiš za nekim. Da to ne bude dvosmerna ljubav pa ćeš razumeti i 
videti kako je to i kada mu ne budeš prioritet.Da si me ti nešto pitala, tražila nešto, 
nije jasno, i sl. Odmah istog trenutka bih zvao,rekao, objasnio, pronašao rešenje, a 
ne da se mislim šta da odgovorim, napišem i kada, evo razlike u priorit. To je na 
prvom mestu, briga i prijateljstvo. ONA: Danas je tebi praznik, zašto kvariš raspo -
loženje? JA: Pokvareno je već a nije danas praznik. Raspoloženje jedino ti možeš 
popraviti. ONA: Večeras, sutra… praznik. Pozvao sam je.  
Najbolja sećanja su ona koja želimo da  zaboravimo. i OPROSTIMO.!
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ONA: Uh, opet ti. JA: Da ja sam Miroslav. Ja svima opraštam. Tvoj post je bio do -
dao sam. ONA: Da. Pozvala me je. 

Sat, Dec 23rd 2017, 8:09 pm
                    
JA: Tu sam. ONA: Sa drugaricom sam. JA: Evo me. 10:00. 10:01. ONA: Pričam sa 
prijateljicom. JA: Komiran sam, strašno mi se spava. Čekam te. Pozvao sam je. Ne 
javlja se i pišem poruku. Pa zovem. Pozvala me je. Izvrdala si mi odgovor napisao 
sam. Pričaćemo sutra. Ne javlja se. Pozvala me je. Nekada su bili razmaci u razgo -
vorima. Razni prekidi i obaveze. ONA: Laku noć. JA: Laku noć ONA: Sutra priča -
mo. JA: Moram znati da me osećaj ipak nije prevario. Čim čutiš o sinoć. Razumem i 
svestan sam da nije kao pre i da si ti slobodna žena. Kažeš stvari nisu više kao ranije 
između nas, naravno da to vidim. I znam da sinoć nisi bila sama i zato si bila nedo -
stupna i čutiš o tome. Budi muško pa kaži da ili ne. 

Sun, Dec 24th 2017, 9:25 am

ONA: Nije tačno, nije bilo tako. JA: Nego kako. Onda postoje za sve objašnjenja. 
ONA: Tako je. JA: Pa kažeš sama. Sama ga kažeš ili napišeš. ONA: Da, nije bilo 
muškaraca. JA: Pozvao sam je. 

Sun, Dec 24th 2017, 2:49 pm

Pozvao sam je. Ne javlja se. Ja mogu sada napisao sam joj. Pozvao sam je. Zar sam 
ja taj koji te proganja. Krivo mi je i žao što tako misliš. To mi je u toku razgovora 
spomenula da ispada da je ja proganjam, da sam ja taj koji je proverava. Traži da mi 
se opravdava i sl. 

Sun, Dec 24th 2017, 5:41 pm

ONA: Možeš li sada? JA: Nisam sam, idemo kod mojih na badnje veče. 

Sun, Dec 24th 2017, 10:12 pm
                  
U krevetu sam. Laku noć. Nije se javljala. 

Mon, Dec 25th 2017, 8:43 am

ONA: Srećan Božić

Mon, Dec 25th 2017, 11:17 am
                 
JA: Hvala J ONA: Naravno J 

Mon, Dec 25th 2017, 6:36 pm

ONA: Da pričamo sutra, večeras i danas je poseban dan, pa ne ide baš. JA: Sve zavi- 
si kakva je priča. Ne znam zašto ne bi išla. Misliš da mi ne pokvari ovaj poseban 
dan. ONA: Možda i to.. ko zna. JA: Znaš ti! A ne ko. ONA: Dvoje razgovara. JA: Ja 
sam razumna i svesna osoba i sa mnom se uvek može. ONA: A ja nerazumna J J 
J JA: Ne nisam o tebi mislio. ONA: Šalim se J J J 
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JA: Ljubav uvek pobedjuje J ONA: Možda. 

Mon, Dec 25th 2017, 11:05 pm
                  
JA: Kući sam u krevetu. ONA: Uskoro ću i ja, pa se javljam

Tue, Dec 26th 2017, 3:25 am

Pozvala me je. Toliko o uskoro. 

Tue, Dec 26th 2017, 10:21 am

JA: Pošaljem samo malo srce mesto ok ili palca. ONA: Jutro J JA: Da dragi J 
Pošaljem joj fotografiju tek skuvane kafe. ONA: Kafica, moja popijena. JA: Ko rano 
rani dve sreće grabi, pa može još jedna. ONA: Može. Pošaljem joj sliku sa postom : 
Koja je razlika između lažne i prave ljubavi? Lažna: Baš ti lepo stoje pahulje u 
kosi.. Prava: Sneg pada, stavi kapu, stoko! ONA: Hahahaha. JA: Budi mirna J 
ONA: Daa. JA: Ja volim nemirne J ONA: Znam J JA: Iza mire tri đavola vire.. 
Ima u tebi i taj đavolak J ONA: Ima. JA: Njega želim. ONA: Uh, odoh da se 
spremam. Lenja celo jutro. JA: Nema veze sve ćeš to nadoknaditi kasnije. ONA: Da. 
JA: Zato se i ja ponosim tobom. ONA: Tnx. Pošto nisam otišao kod nje, nudio sam 
se da dođem i da provedemo doček nove godine kod nje. Ni to nije htela. Ni da čuje. 
Kao ne ide nigde ali ne. Rekao sam joj da ću da postavim post na zidu i da ću ja 
pronaći nekog ko hoće da bude sa mnom negde. Rekla je slobodno. Napravio sam 
post i poslao ga da vidi. Ko želi da sa mnom provede fenomenalan vikend i doček 
nove godine?. Nadam se da neću morati uskoro da ovu objavu postavljam na zid 
svoj. ONA: Postavi, zašto da ne J JA: Lepo. Drago mi je da nemaš ništa protiv i da 
ti neće biti krivo. Da ne bude posle kasno Marko na Kosovo stigao. ONA: Ok je, to 
je tvoja odluka J Ja te podržavam! JA: Pazi, ovaj petao kada promeni kokošku, više 
ne skače na staru. ONA: U redu. JA: I ne vraća se kada kokoška promeni petla. 
ONA: Ja ću ti uvek biti prijatelj, ako ti to želiš. JA: Sa takvim prijateljima ne 
spavam. Ili jesi ili nisi. Spavam samo sa onima do koga mi je stalo i volim. Vikend 
ponuda i doček je tebi prvo ponuđeno. Od tebe zavisi. ONA: Razumela sam. JA: 
Ako ode na zid, otišao sam. ONA: Bićemo prijatelji. JA: Imaš vremena do večeras! 
ONA: Nije problem, stavi i sada. JA: Prelako si donela odluku. Ok, tvoj izbor a biće 
i moj kada ću se ja pitati. ONA: Dušo, nije problem. JA: Okrenut će se situacija. Al 
ovaj peto ne gazi staru koku. ONA: Naravno ali biću ti prijatelj. JA: Da bi nekog 
preboleo, moraš ga izbrisati, zaboraviti. Obični prijatelji ostanu prijatelji. Sa koliko 
njih si ti ostala prijatelj posle ovoga? ONA: Hmmm, izbriši me onda. JA: E dušo 
moja. Videćemo koliko ćeš dana izdržati. ONA: Ja ni sa kim nisam imala ovakav 
odnos... JA: Uvek postoji prvi put. ONA: Ok. JA: Ili nekog voliš ili ne. Kada 
ostanemo bez nečega, tek onda shvatimo njegovu vrednost. ONA: Znam sve to. 
Dupetom ne zatvaram vrata više J JA: Naravno al tek kada napustiš prostoriju. 
ONA: Da.. moram da radim, na času sam. JA: Koliko se sećam kada smo izlazili  
zatvorila si ih rukom. ( mislim na vrata). Koja sam ja budala i koliko sam se trudio, 
prelazio preko svega i još te sinoć slušam kako spavaš. Posle toliko poniženja preko 
kojih sam prešao a tek floridu i čime sam došao da na spominjem, Nisi zaslužila svu 
tu moju ljubav.Joj a video da ne zaboravim koji sam snimo i koji nisi danima htela 
da pogledaš L Srećno! Pa ti ni se izvinuti ne umeš dušo moja.. ONA: Auhhhh, niski 
udarci.. JA: Nisu dušo, samo iskreni i istiniti. ONA: Nemoj to da radiš...JA: 
Ljubaznost, iskrenost, izvinjenja a te 
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niske udarce sam ja doživljavao veoma često. ONA: Ostajem bez teksta... JA: Ja 
nisam ništa ružno napisao a ja sam taj koji se izvinjava, ulizaje, ljubio, voleo, 
prelazio preko svega. Pa zar nebih trebao ja ostajati bez teksta. ONA: Ne, ti si 
pružao ljubav. JA: Drago mi je da si to ipak uvidela. ONA: Osetila. JA: Ako te neko 
ne voli dovoljno jako i ne oseća dovoljno, treba pojačati dozu. A prema meni si kao 
da sam komšija. Zar misliš da ne znam kako izgleda zaljubljenost i kako žene znaju 
da se ponašaju i vole. Očekivanja...  ONA: Znaš, naravno. JA: Pa ni meni nije bilo 
sve potaman. Al kada nekog voliš, onda ti te sitnice ne smetaju. ONA: Znam. JA: I 
onda uzmeš gumicu i sve samo obrišeš...samo uzmeš. Svesna osoba kaze sebi , 
nisam idealan, idealna, imam svoje mane, nedostatke, prošlost. čovek sam. i onda 
budeš srećan što je naišao neko kome sve to nije važno.Govorim i za sebe.Mogao 
sam više puta i odavno da se okrenem i odem.  Čak na ono BUDI MIRAN pa i tada. 
I da kažem pa ko si bre ti meni to da kažeš i sl. Još me ne znaš kakav sam i bre 
muško sam. Al sam ispao mekušac prema tebi, ljubav je to od mene napravila. 
Trebao sam možda samo da te kresnem, onda ignor, pa ti mene da juriš ili tako vise 
volis da je bilo. Pa da si mi bila samo recka kao i sve ostale pre.Al ti nisi bila recka, 
poštuj to. ONA: Nisi ni ti bio recka J Poštujem. JA: Možda sam previše bio blizak i 
stalno uz tebe. Moja greška, možda sam trebao te ignorisati, držati na distanci, 
javljati se kada se meni hoće. Da se igram sa tobom. Možda bi bilo drugačije. Pa to 
je najlakše, al to nije onda ljubav. ONA: Imali smo ljubav. JA: Imali pa ko je pok -
vari. Kaži Miroslave i do mene je. ONA: Sve sam ja pokvarila, ne ti. JA: Uradila 
sam ovo, ono, pogrešila u onome, izvini, šta god. Ljubazna reč gvozdena vrata 
otvara i sve što se pokvari da se popraviti. I kada se izvini, razgovara i kada postoji 
ljubav sve se oprosti. Naravno neće ni svako. Al Miroslav nije svako a ti probaj. 
Znaš onu moju pesmu da li da odustanem. Šta si mi na to odgoorila. ONA: Moram 
na dežurstvo. JA: Samo da znaš da te podsetim da sam video suzu u tvojim očima. 
Nisi ti drvo kako želiš sebe pokazati. Meni si rekla da kukavice ne odustaju i čim na 
to pomisle, sumnjau i već su odustali. Šta je sa tobom. Previše odustaješ i puštaš me. 
Od prave ljubavi se ne odustaje.! Nema osobe koja je ne želi i da ne želi biti voljena. 
Koliko dana ovaj put treba da patiš, koliko dana treba da ti dam. Da li nam je 
potrebno to na ovaj način. Lepe su slike žena na profilima, sve to našminkano i 
zgodno, da ih sve želiš pa i tebe neko. Al Miroslav tebe poznaje i bez šminke. I sa 
one lepe strane. Miroslav zna kakva si kada spavaš. I nije te gledao kao sexualni 
objekat. Nego je tu zbog duše. ONA: Znam. JA: Ne možeš to obrisati gumicom. 
Bori se, tvoj je red. Nemoj dozvoliti da se ja umorim i odustanem. 

Tue, Dec 26th 2017, 7:52 pm

ONA:Kako ide ponuda? JA: Ja sam uvek mogao da biram i sada cu. ne brini.
ONA:Brinem. Ti ne pričaš samnom? JA: Webinar mi je u toku i sastanak. ONA: Zar 
nije u 21, sory JA: 20h. ONA: Imam pitanja, sa kojom si u vezi od tih tvojih sada a i 
ranije? Iskreno odgovori. Koja god vrsta veze da je. JA: Ja sam uvek iskren pa i pre- 
ma tebi. Ni sa kim nisam. U laži su kratke noge i ne bavim se njima. Lažima. Možeš 
me staviti na detektor ako te to muči, to si me mogla i ranije pitati a i u oči da me 
gledaš. ONA: Ne, to me ne muči. JA: Ako te ne muči, što me pitaš onda i nije važno 
zar ne. ONA: Bitno je. JA: Ne muči te a bitno je. ONA: Da. JA: Pa ja sam taj koji je 
plakao zar ne. Hajde ja tebe da pitam to. ONA: Pitaj! Nisi lud da priznaš L JA: To 
govori o tebi a ne o meni a ja mogu na detektor. Ne moram da pitam ko je iskren 
sam će reći. Hajde ti na detektor. ONA: Što sad ja? JA: Pa rekla si pitaj me. Imam 
pitanja: Sa kim si u vezi od tih tvojih, sada a i ranije? Iskreno odgovori. Koja god 
vrsta veze da je. ONA: Moji bivši nisu među fb prijateljima.
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JA: Bivši, a sadašnji? Pazi na pitanje, ti si ga napisala. Sada a i ranije. ONA: Sadaš -
nji nemaju, nisam ni sa kim bila. JA: Nisam ni ja i ja smem na detektor. Ne varam te 
ni ručno. ONA: Lažeš, sa nekim si bio u vezi, znam. JA: Ne lažem i smem na detek -
tor. Od kada tebe znam nisam ni poljubio drugu osim prijatelja u obraz. ONA: Pri -
čam o pre a sada su ti fb prijatelji. JA:Nemam sa njima kontakta, ne pričamo, niti se 
udvaram. ONA: Ok. JA: Ja smem na test. ONA: Nije to problem bio među nama. 
JA: Što me onda pitaš i optužuješ i kažeš lažeš. ONA: Pitam ne optužujem. Dobila si 
odgovor a čim napišeš lažeš, znači malo optužuješ. Na problemima se radi i rešavaju 
se. ONA: Da, ja pitala sam. JA: Sve si uvek mogal da pitaš. ONA: Znam. Zovem je i 
ne javlja se, zauzeto je. Pričaš sa nekim a kucaš sa mnom. Zvao sam. ONA: Pričam 
sa prijateljicom. JA: A fokus na meni.Otišao mi je prijatelj, pa sam sam. ONA: Da. 
JA: Od kada sam sa tobom, prestao sam da komuniciram sa drugima, da se udvaram 
i trošim energiju na druge. Čak se sa Marinom ne volim kucati kada pričam sa 
tobom. I to je nepristojno biti sa nekim, razgovarati i istovremeno pričati, kuckati sa 
drugim. Nešto poslovno, odgovoriti na neku poruku koja je veoma vazna, to da. 
Nema udvaranja i dopisivanja, niti me to interesuje. Rekao sam ti što ne voliš da tebi 
neko radi, nemoj ni ti drugom i kada sam sa nekim ne želim sedeti na dve stolice. To 
da ti bude jasno. ONA: Ok. JA: Ok. Sadašnji nemaju, nisam ni sa kim bila. Tek sam 
sada ukapirao šta si napisala. ONA: Šta?. JA: Moji bivši nisu među fb prijateljima. 
ONA: Pa? . Ne, sadašnji nemaju fb. ONA: ?  JA: Moji bivši nisu medju fb prijate -
ljima, bivši a sadašnji, pazi na pitanje, ti si ga napisala sada a i ranije, sadašnji 
nemaju, nisam ni sa kim bila. ONA: Sada ih imam više komada. JA: A od mene želiš 
da budem veran! Propustio sam dva njena poziva. ONA: Ne razumem? Pozvao sam 
je. 11:22. Pozvao sam je. Veoma nizak udarac za kraj. Želim ti svu sreću. ONA: Ti 
se to opraštaš od mene? Ne razumeš, ali nema veze..
 
Wed, Dec 27th 2017, 3:35 am
                   .
Pozvao sam je. 

Wed, Dec 27th 2017, 9:47 am
      
Sinoć sam te pustila da pričaš... na fin način si izvredjao, pokušao da ponizis. Posto- 
je ljudi koji su ukapirali da ima nešto među nama i koji se čude kako se ponašaš sa 
tim tvojim prijateljicama, javno to što se vidi. Onda su malo gledali tvoj profil, 
angazovanje...a ja te još i branila! Milion mi je misli u glavi, a nemam volje da napi- 
šem više išta...Pozvao sam je. Ona me je pozvala. Hvala sto si mi dao podrsku J 
Poslao sam joj post gde muškarac kaže dami volim te a ona njemu hvala. ONA: ? to 
znači nije ukapirala. JA: Pa kaže thanks, hvala. ONA: Ok, razumem J Pozvala me 
je. Kasnije se ona ne javlja. Nisam čula.! Pozvao sam je. Ako je neko treći, neki 
prijatelji, prijateljica uticao na tebe u vezi nas dvoje i ako site savete poslušala, veruj 
my friend da si onda veoma pogresila. Samo si trebala slušati svoje srce. Verniju 
osobu od Miroslava ne bi imala.
ONA: Nije treći. JA: Ne mislim na muškarca. Nego uticaj treće osobe. ONA: Da, to. 
JA: Ako si podlegla uticaju i mišljenju drugih a nisi sebe poslušala, onda si 
Veoma pogrešila, a vreme će ti to pokazati. A ja nisam nikoga slušao, samo svoje 
srce. Ako je slučajno ponovo tvoja prijateljica imala uticaj, onda i nije mi prijatelj, 
mada ne verujem. ONA: Neee, zašto ponovo? JA: Mislio sam da je prvi puta imala. 
Od kada smo se upoznali ona je za mene strava lik. Ono prava žena. ONA: Ona je 
ok, pametna žena. JA: Tako je. 
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Thu, Dec 28th 2017, 11:17 am

ONA: Jutro/dan. JA: Dan/hvala
      
Fri, Dec 29th 2017, 10:41 am

ONA: Dan :J

Fri, Dec 29th 2017, 1:51 pm
                  
JA:Divan

Sat, Dec 30th 2017, 1:05 pm

ONA: Dan J JA: Only Love     

Sun, Dec 31st 2017, 7:35 pm

(Imao sam ipak nekoliko ponuda da sa nekima provedem doček nove godine. Treba- 
lo je samo da izaberem sa kim i otputujem. Čak je bilo inostranstvo na nekoliko 
mesta. No zbog gužvi i već samog dočeka nove godine i karte su već problem kako 
ih nabaviti. No ja je ipak nisam mogao prevariti, biti negde sa nekim, nekom. Sve 
sam bio utučeniji i usamljen. Čak ni kod kuće nisam hteo biti niti negde u gradu sa 
nekim. Sredio sam se, i negde posle 20h otišao do grada i kancelarije da tamo sam 
provedem doček. Kupio sam pivo, crvenu kapu. Ukrasio kancelariju. Čestitao osta -
lima, išao live i bio sam sa sobom. U ponoć izašao na raskrsnicu u glavnoj ulici i 
išao live da ljudi vide kako je okićeno i da im čestitam doček nove godine i da vide 
kako je prazne ulice i grad. Kasnije sam se vratio kući i legao da spavam. Saznao sa 
kasnije da nije nigde izašla za doček. Da je ukrasila stan sijalicama, postavila jelku i 
da je spremila večeru i bila sa sinom, njegovom devojkom.) 
Hvala ti što si u ovoj godini ušla u moj život i bila njegov deo.Izgradila si i usadila 
ljubav u meni i ja sam neko ko će te uvek voleti najviše u tvome životu. J
ONA: Hvala i tebi. Znaš da imaš posebno mesto u mom srcu, uvek. JA:Imaš tako 
vernu budalu kojoj duša nije dozvolila da ide negde i da sam ostao kući. ONA: Za -
što...?Čućemo se kasnije JJA:Kada nekog voliš onda ne praviš gluposti.Nadam se 
da se slažeš samnom. Pa češ biti kao ja kada ti budeš volela.Reci nesto .? Tu si. Pitao 
sam? Sory možda smetam. ONA: Trenutno ne mogu. JA: Želeo sam samo znati i da 
mi kažes iskreno. Miroslave upoznala sam drugog, imam nekog, zaljubila sam se. To 
je razlog. Nemoj me više čekati. Zato i nisam želela da se vidimo i da dolaziš.Nisam 
više sama a znam to ne mogu to i znači to. ONA: Netačno. JA: Ok. Čestitam ti novu 
godinu i želim sve naj u njoj. Da te vidim srećnu, nasmejanu, zaljubljenu. Voli te 
uvek tvoj Miroslav J ONA: Srećna ti Nova godina, sve lepe stvari da ti se dešavaju 
J JA: Živeli! Vojim te J ONA: Živeli J J JA: Živeli J J J 

Thu, Jan 4th 2018, 9:45 am

ONA:Dobro jutro. JA:I mi u njem. ONA: Zašto kačiš slike iz vikendice? (Eto zašto 
se javlja posle četiri dana.). Jer je to nešto najlepše što sam ja nekom priredio. ONA: 
? Sam si rekao da ti to praktikuješ, znači nije ti jedini put!  Ništa novo! JA: Nije bilo 
ovako. Bile su samo sveće i jeste bilo novo a to si bila ti. ONA: Onda je svaki put 
novo.. normalno. JA: Nadam se da je za tebe to bilo novo jer znam kako si izgledala 



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

133

i bila srećna. ONA: Zamena teza! JA: Nisi mogla naći iskreniju i verniju osobu od 
Miroslava. ONA: Opet potenciraš na vernosti!!! JA: Jer ti očigledno ne veruješ 
meni. A da ja volim biti sa nekim i onda još i neveran i da jebem pored šta stignem. 
Očigledno je da ti ne potenciraš vernost. ONA: Postoje stvari koje se podrazumeva- 
ju, nema potrebe da ih potenciramo. JA: Tvoj je izraz bio i naravno da se podrazu -
mevaju stvari. 
               
Thu, Jan 4th 2018, 9:07 pm

ONA:Bio si u gradu danas? Sada kao nemaš vremena da odgovoris!? Bio sam i ne 
sam, seli smo na piće, morao sam da se vratim odmah, pogodio sam posao u vezi 
grejanja koje mora da se završi.ONA: Ma ok je, drago mi je za posao. Samo pitam. 
Mi smo kuckali pre podne, nisi rekao da dolaziš.Nisam jer sam mislio da ću ostati 
duže. ONA:Nije problem, samo pitam. Ne.moraš ti.uopšte da se javiš, nego mi je baš 
bilo čudno.JA: Mislio sam, želeo sam, nisam bio siguran da bi želela da me vidiš. 
ONA:Ok je razumem te. JA: I naravno da bih želela da te vidim.! Izgleda da sam bio 
u pravu.ONA:?. JA: Za viđenje. (U stvari to bih želeo da je napisala. Da bi želela a 
ne samo OK.) ONA: Šta bi kad bi… JA: Uvek promišljeno. Biti il Ne biti pitanje je 
sad. ONA: Opušteno.. 

Fri, Jan 5th 2018, 11:11 am

ONA: Jutro/dan. JA: Onli malo srce meto ok ili palca.

Sun, Jan 7th 2018, 9:52 am

ONA: I tebi ovaj dan neka donese sreću i radost. JA: Hvala dragi i pošaljem joj 
sliku, post: Dobri dome Božić stiže, dragom Bogu da smo bliže, da te greje vatra 
sveta, da ti sreća kućom cveta, da krst časni kolo vodi, mir Božiji Hristos se rodi!! 
ONA: Vaistinu se rodi. JA samo malo srce. 

Mon, Jan 8th 2018, 6:57 pm

ONA: Zašto praviš postove od nekih nasih dozivljaja? Bilo je i prošlo...pusti da 
tamo i ostane. JA: To ti tako misliš ali ja ne.Trebalo bi da ti je drago da mi je 
stalo i da ih se prisećam. ONA:Nema potrebe da potenciramo nešto čega nema. JA: 
Još u toku dana sam doneo odluku da ću krenuti na put kod nje i da me gleda u oči i 
da mi kaže bilo je i prošlo i da ne želi da ima više ništa sa mnom. Ugovorio prevoz, 
bio dugo noću budan i pomogao mi je video od Ane Bućević koji sam gledao. Reše -
no je. Rešio sam da ustanem i krenem na put. Naravno da nije ništa o tome znala jer 
bi rekla da ne dolazim. Trebao sam to češće da radim tako i bez pitanja i dozvola. 
Bio sam previše fin i uvek očekivao da me ona pozove

KANT

Tue, Jan 9th 2018, 11:54 am
              
IMAA NARAVNO!! ZA TEBE SAM UPRAVO NARUČIO KAFU I KOLAČ OD 
ČOKOLADE!! ONA:Gde? Pošaljem joj našu sliku sa rođendana gde smo tamo 
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sedeli. Naravno da je odmah znala gde sam i pozvala me je. Mislio sam da je slobo -
dna, no ipak je bio prvi radni dan posle praznika i vraćala se sa posla i bila je za par 
minuta tu. Dan je bio prelep. Ušla je i pozdravili smo se. Naravno imala je osmeh a i 
nije me videla već neko vreme. Sela je. Sto je bio mali i naručili smo još jednu kafu. 
Krenuo je razgovor na trenutke i previše glasan i skoro svadljiv. Nije nikako htela da 
se pomirimo i da svaki ide svojim putem. Naravno upoređivanje mog statusa, priho- 
da. Ona ne može da čeka da ja nešto steknem,treba joj odmah. Kada ću ja imati svoj 
stan, neku nekretninu, bolji prihod, standard i sl. Da ima udvarača i bogatih ljudi ko- 
ji mogu sve da joj ispune. Navikla je na bolji život i sve da ima. I bogati ljudi umeju 
voleti. Često sam joj govorio da ona nema zlatnu onu stvar ili da je od zlata. Neko -
me će biti ona zlatna i sl. Pitala je zašto sam došao i gde i kada se vraćam, šta sam 
planirao. Došao sam kod tebe rekao sam. Dobro možemo ići kod mene i da prespa -
vaš i ništa više. Krenuli smo ka njenom stanu. Ljubimac se naravno obradovao kada 
me je video. Raskomotio sam se a ona je uzela da spremi neku supu i još nešto da 
pojedemo. Sedeo sam na čelu stola, postavila je i zajedno smo ručali. Gledao sam je 
no samo je odmahivala glavom, vrtela levo desno kao kada se govori Ne. Sklonila je 
sto a ja sam već sedeo na trosedu. Sela je pored naravno uz rastojanje i naglašivanja 
da se nećemo pomiriti, da ništa ne pokušavam i da možemo samo ostati prijatelji. 
Nisam mogao biti miran a i znam je da je zapaljiva i osetljiva na dodire. Dirao sam 
je malo po desnoj ruci i tek kada sam je dodirnuo za bradavicu i desnu sisu je 
popustila jer je počela teže da diše i da se pali. Pogledala me je i polako smo krenuli 
da se ljubimo. Ja sam postajao sve nemirniji i naravno da sam je želeo. Koliko god 
da ona ne želi biti sa mnom iz tih njenih drugih razloga ali me seksualno želi. Umela 
je i mogla da odvaja sex od ljubavi. Počeli smo da se svlačimo i da naravno želi me 
sada. Otišla je do kupatila da se sredi i vratila se u njenom poznatom bade mantilu 
koga je zvala Meče. Jer je bio tako nežan i topao. Sin nije bio tu, radio je drugu 
smenu i naše je bilo celo vreme. Prišla mi je i kako sam sedeo, opkoračila me je i 
polako sela u krilo. Krenuli smo da se ljubimo a ja imam veoma nemirne ruke koje 
su klizile po njoj. Uvijala se u mom krilu gde sam osetio kako je vlažna i mokra i 
koliko me želi. Njene bradavice su tako osetljive da je po njenom disanju poznajem 
koliko se zagrejala. Bez pomoći ruku se polako navlačila sve dublje i dublje meša -
jući guzom i celim telom. Dugo sam je želeo i nisam dugo izdržao ovaj put tako da 
sam brzo svršio. Osetivši da ću biti gotov rekla mi je da želi moju spermu i da svr -
šim slobodno u nju. Znali smo oboje da uživamo i ona je znala da vidi razne boje i 
da bude na nekom sedmom nebu. Sva se tresući i celo telo da joj drhti pogotovo 
stomak gde sam u tim trenucima stavljao svoj dlan ruke a drugu pozadi na leđima i 
tako je pritiskajući, stegnuvši joj stomak da ga smirim od drhtaja i da oseti moje 
ruke a ja njenu energiju iz njega. Voleo sam da ljubim to njeno stomače i da me oseti 
preko njega tada. Tako smo se strasno ljubili, vatali, mazili. Znam da voli moje prste 
nemirne ruke. Spustila se polako i stavila je penis u usta. 
Tako je uživala u tome što radi a i ja. Iscedila je svaku kap iz mene. Zamenjivali smo 
mesta i sada je ona sedela a ja sam se igrao jezikom po njenom telu. Voleo sam a i 
ona kada zagnjurim glavu dole i klizim jezikom gore dole, kada oseti i moj nos i 
celo lice koje zaronim u nju. Imala je lepe male usne i taj njen krecavi vrh koji sam 
rado usisavao i voleo. Kada joj usisam celu ribu i zadržim je u svojim ustima ne 
puštajući neko vreme. Voleo sam što ne nosi gaćice i kada, onda male tange. Što je 
brinula o higijeni i njena ribica je bila golišava, lepa, mala i slatka. Volela je moj 
penis, bar je tako govorila. Koristila je razne kreme i ulja i posle kupanja, tuširanja 
je mazala celo telo i posebno ribicu.Ludela je. Klizim polako uz klitoris i ka njenom 
pupku. To njeno malo stomače i energiju koju ima u njemu. Ta energija života. 
Nastavljam polako ka njenim grudima igrajući se bradavicama. Grudi nisu bile ni 
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prevelike ni male, ono taman i voleo sam ih a tako su osetljive. Nastvaljući se stra -
sno ljubiti. Taj njen osmeh i krajičak usana sam voleo da joj ljubim. Svako oko, 
bradavicu, u svakom mom poljubcu, dodiru se mogla osetiti ljubav. Legao sam na 
leđa i njen je bio red da se igra sa mnom. Imala je ulje a i moje sa ukusom šumskog 
voća koji joj je ostao. Sada su se izmešali mirisi i ukusi ulja, hormona, moje sperme, 
njenih sokova. Krenula je da mi puši i da me zadovoljava. Dirajući me po jajima, 
dole slobodnom rukom i tako sav podmazan gde sve klizi da ulazi prstom jednim pa 
drugim u moj anus. Levom rukom mi je drkala ud i usisavala ga ustima dok je sa 
desnom rukom i prstima ulazila u moju guzu i sve tako brže i brže. Pošto sam pret -
hodno već bio svršio ovo je potrajalo. Znala je šta radi i bila je sve bolja i bolja. 
Koliko me već guza bolela toliko mi je ud bio sve tvrđi i tvrđi. Doživeo sam 
fantastičan vrhunac svršeći joj u usta.Kako je ona mene to sada jebala. Volela je 
kada svršim napolju ili po njoj da mi razmaže spermu rukama po mom telu dokle 
god se nebi napravila pena i polako da se spusti i legne preko mene da bi se zalepili 
u tom položaju. I da je razmaže po svojim grudima i da je posmatram dok to radi. Da 
govorila je da se ono što se zna ne pokazuje odmah sve.  Sedela je sa moje desne 
strane i ovo sam zavoleo a rekla je da to nikada nije drugome radila i da je ovo tek sa 
mnom probala. Meni nije smetalo da se ljubim da razmenimo tečnosti i da osetim i 
svoj ukus sperme. Savije se dole i puši mi pa onda se podigne pa me ljubi, pa pono -
vo dole, pa ponovo me ljubi. Malo dole puši malo me ljubi. Sokovi i mirisi su nam 
se izmešali. Uzeo sam je od pozadi držeći je za kukove. Mogla je da se savije do 
dole. Ulazio sam u nju sve dublje i dublje, jače, snažnije. Navlačio sam je i jebao sve 
močnije. Rukom od dozdo me je lupkala po jajima da bih bio što čvršći i kako je 
osećala da ću i da bih svršio sve me je brže i jače lupkala prstima i šakom po jajima. 
Bolno ali i strastveno i dovela me je do vrhunca gde sam ponovo svršio u nju. Pao je 
naravno i mrak a mi samo uz kratke pauze nastavljali do 22h. Bio sam pravi umetnik 
i poznavao svaki milimetar njenog tela. Ovih sedam časova ne sexa nego vodjenja 
ljubavi je nešto što nećemo nikada zaboraviti. Barem JA: Ostao sam da spavam u 
dnevnoj sobi. Nismo hteli da se guramo u malom krevetu a i ljubimac je bio tu. 
Ujutro je ustala, spremila se. Videlo se da je bila srećna. Poljubila me a ja sam je 
ležeći još ispratio pogledom na posao.

Wed, Jan 10th 2018, 8:40 am

ONA:Imam blagu upalu mišića, ne znam odakle?!?! JA: Hihi a tek će meni biti. 
Seo sam u bus. ONA:Srecan put J Jesi li se naspavao? JA: Oki, dremkao sam još 
malo. Probaću malo dok se vozim. Stići ću tek u pet. Idem pravi u offis i biću tamo 
do kasno. ONA: Lepo. JA: Kiss, naravno. Ovlaži osmehom kažiprst, zamoči ga u 
poljubac i njime ostavi otisak na usni vasione. Mika Antić. ONA: J JA: 11:11
                  
Wed, Jan 10th 2018, 1:56 pm

ONA: Dokle si stigao? Upravo sam seo u mini bus. Krećem kuci,hvala dušo što bri -
neš i pitaš. ONA: Srećan put dalje. JA: Hvala ljubim. Kako ti je kant? JONA: Kant 
je ok (ribica i sve dole). Ali prepone i delovi nogu..JA: Ljubim, hahaha. Slatki su to 
bolovi. ONA: Slatki…Kada se pokrećem ko patka sam. JA: Taj Miroslav. ONA: A 
ti? Ništa J JA: Kolena, noge. Miško na bolovanju. ONA: Hahahh. JA: Trbušni 
mišići će sutra. Biti ću ko jeban, hahahaaaa ONA: Lep trening. A onda ja!!! Nisam 
kao…JA: Naravno da jesi, ne kao. ONA: I te kako jesam. JA: Taj Miroslav. ONA: 
Da, da… A znaš šta? JA: Šta? ONA: Bilo je lepoo.. 
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JA: Daaaaa, to je nešto što nisam imao pre. ONA: I bronzana završi posao. (Hoće 
reći da nije zlatna. Jer sam joj znao govoriti da joj ona stvar nije od zlata i da je 
najbolja i da sam imao boljih od nje.). Nisi? Pitala je na moje da je nešto što nisam 
imao pre. JA: Ovo je vodjenje ljubavi, ne sex. ONA: Tako je. JA: Ovo radiš tako 
kada nekog voliš. ONA: Kada se poznaju dvoje…JA: Daaa kao ja i ti. Ono kada ti je 
neko u krvi. ONA: Moguće. JA: Daa. ONA: Bilo je lepo J JA: Daaaa sa ljubavlju. 
ONA: Uživanje, opušteno. JA: Uhhhh daaaaa. Odmaraj i uključi Miroslava. Mislio 
sam na podno grejanje. ONA: Kako da uključim? JA: Hahhaha pa u struju. Trebao 
sam ti kupiti jednog na baterije i dati mu moje ime. Hahahahaaa, nasmejali smo se 
oboje. Na grejanje sam mislio. Miroslava. ONA: Znam J 

Wed, Jan 10th 2018, 6:34 pm

ONA:Stigao? JA: Naravno. Joj da znaš kakve sam cipele kupio pored poslastičarni- 
ce. ONA: Jesi? Super. Obuo sam ih i slikao i poslao sliku. ONA: Lepeee J. JA: 
Daaaaaaaa. ONA: Zadovoljan si, to je bitno J Daaaaaa, bio je još neki izbor. Ono 
da ne znaš koje pre, kada se u gradu svuda prodaju cipele. Ima izloga na sve strane. 
ONA: Ti si izabrao? JA: Da naravno. Mada je pomogla prodavačica. To si kod mene 
kupio? JA: Da, pored poslastičarnice sa leve strane. ONA: Baš si bio vredan. JA: 
Daaaa ONA: Ahaa. JA: Hihihi, imaš čas? ONA: Da. Ne, ne držim čas. Mislila sam 
da li imam čas/vreme za kucanje.JA: Da, na čas kod kuće sam mislio. ONA: 
Nemam. Nisam otišla ni na nastavničko veće. JA: Znam, umorna, upala mišića i 
kant J ONA: Pa i to. JA: I ovaj vetar baš duva. ONA: I kod tebe tamo ubi sigurno! 
JA: Daa, što se kaže kera da ne isteraš napolje. ONA: Kako tebi noge? JA: Hihihihi, 
hahahha nasmejala si me slatko. Kolena, hihih. Ček kada se ohladim. Dupe žari! 
Hahahhaha. ONA: Hahhaha podsetnik. JA: Uh, svašta tu ima za exprerimente. 
ONA: Ima, ima. JA: Uh, ima naravno. ONA: Ležala bih do ujutru J Baš mi prijaJ 
JA: Lepo i meni si prijala. ONA: Da. JA: Dobro smo mogli pored ljubimca. ONA: 
Naravno, nije on baš tolika zver. Novo za njega. JA: Mirisi, tvoje i moje koje smo 
razmenili. ONA: Da,miriše bade mantil. JA: Miriše i sada J ONA: Nisi se tuširao?!. 
JA: Tvoje Meče. Nisam bio kući još. U kancelariji sam a šteta da ostanem bez mirisa 
J ONA: Mogao si ovde. JA: Ležao sam do pola devet. Nije mi ni palo na pamet, 
vrata otvorena a sin spava. Nema veze, neću da se kupam. ONA: Zatvoriš vrata. 
Mačak ga maltretira. JA:ulazi i izlazi, mislio sam na mačka. ONA: Kaže da ga je 
jutros ubio u pojam. JA: Pa ustajao verovatno da ga pušta. ONA: Mjaukao.  JA: Ko 
zna, valjda bio gladan. ONA: Ne. JA: Februar će a da za njega je sve jedno, on je 
kastriran. ONA: Da. JA: Ko zna šta mu je bilo. ONA: Miran je danas. JA: I ti si pa 
zato J ONA: Hahhaah, ustajem. Dosta je bilo. Haos u kuhinji. JA: Oki. 

Wed, Jan 10th 2018, 11:21 pm

JA:Laku noc dragi J 

Thu, Jan 11th 2018, 11:57 am
                  
JA:Daannn. Kako si J ONA: Prepone. Pozvala me je. Pozvao sam je. 

Thu, Jan 11th 2018, 11:10 pm

Ja srce, ona srce. JA: Laku noć J 
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Fri, Jan 12th 2018, 12:21 pm

ONA: Dobar dan. JA: Daaann 12:21 Malopre se budio, legao sam skoro sedam.Idem 
kuvam kafu. ONA: Uhuuu ja kući idem. JA: Lepo 12:34. ONA: Isto pišemo J JA: 
Uvek J Pravoslavna crkva danas obeležava svetu T.. kršćanku koja se smatra jed -
nom od najhrabrijih svetica.. TAT.. srećan vam vaš dan i imendan. ONA: A ja nisam 
znala!!! JA: Imaš mene. ONA: Da, baš lepo. JA: Jeste…

Fri, Jan 12th 2018, 3:06 pm

ONA: Gde vide ovo za imendan?. JA: Hihi ovde na FB. ONA: Ja nisam nigde 
videla. Nemam sa mojim imenom. JA: Baš sada gledam u kalendar da nađem. Ne 
verujem da su pogrešili. ONA: Ne znam. JA: Nema u kalendaru. ONA: Hhaha. A 
pazi bio je post. Svim T..srećan imendan. ONA: Ne veruj postu! Novo pravilo. JA: 
Daa. ONA: Nema veze, kao da jeste. J JA: Pa naravno, svaka lepa reč je dobro 
došla. Bar sam te obradovao. ONA: Jesi. JA: Našao sam na jedno mesto za 12 
januar. ONA .Moguće. JA: Po starom kalendaru a po novom je 25. Gledam crkveni 
kalendar. ONA: Razumem. JA: Sveta mučenica T……..uhhh. ONA: Uhhh. Hahahha 
nasmejao sam se. ONA: Sveta žena neka. Pozvao sam je. 

Fri, Jan 12th 2018, 7:46 pm

Pozvala me je pa smo pričali. Pogledao sam na karti gde je Rio i tu mapu samo joj 
poslao. Pričao sam o tome da mi je sin tamo otišao na odmor. ONA: Laku noć. JA: 
Laku noć draga, kisss. Razmenili smo mala srca. JA: Ljubim onu malu a zlatnu J 
12:21. ONA: Hahahah još radiš? JA: Daaaaaaaaaaaa. Mislio sam na tebe, mislim na 
tebe i radim. ONA: Srećan rad. ? Što na mene! JA: Pa na koga ću, hvala dušo. ONA: 
Ok. Lepa noć. JA: Ti se ne spava? Hvalaaaa. E neću moći tako dugo ovaj put, haha -
haha. ONA: Zaspala, sada u sobu došla. JA: I ljubimac? Oboje smo napisali nara -
vno. ONA: Na mom jastuku. JA: Pazi da ti ne duva za vrat. (Šalili smo se jer kada 
sam ja bio kako se okrenem na desnu stranu a ona je iza. Duvala je, disala i duvala u 
vrat. Pošto je bio to hladniji vazduh, pokrivao sam se i snalazio kako da se sakrijem). 
Hahahha pa iza je, zar ne. ONA: Daaaa. U mečetu sam, ne mogu da kuckam ispašću 
iz kreveta. JA: Hahhahaaaa joj, nasmejala si me slatko. Bay, Laku noć. ONA: Noć. 
JA: Jel miriše to meče na mene. ONA: Aha. 

Sat, Jan 13th 2018, 12:40 pm

Poslao sam smajlija koji grli raširenih ruku. ONA: Dan J JA: Baš dannnnn, lepo 
izgleda kroz prozor a duva i pm. A vetar duva u pm. ONA: Čula sam na vestima. 
Dan J JA: Hahahaa kao kod tebe ne duva. Nego si čula na tv. Strašno. ONA: 
Mislim da ne duva. JA: Nemoguće, pa nisi u australiji. ONA: Malo kako vidim. 
Hahahahah. JA . Znači onda je vreme za šetnju. ONA: Neeeeee, lepo mi je kući.
J J JA: Ima da te kažem kod ljubimca. Ja još u krevetu, pokriven. ONA: Ako. JA: 
Zaglavio sam do pet. ONA: Veselo. JA: Aha. ONA: Koliko strana si uradio? 52, biti 
će za par dana. Stariji sin mi je stigao.(Otišao je u Rio Deženerio). ONA: Super. JA: 
U sobu može tek u podne. U sobu može tek u podne a sada je deset tamo. ONA: 
Kako to? Čekaće. JA: Aha, kaže umoran je al nema kud. Pa tako je svuda. ONA: 
Neka čuva stvari. JA: Znaš kada trebaš izaći, napustiti hotel, sobu do podne, da se 
oslobodi za drugog. ONA: Naravno. Mi smo dva sta ispred. ONA: Samo. JA Pa 
nebih znao da mi nije napisao. Idem da se umijem i skuvam kafu.
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ONA: Dva medirijana??? JA: Eto geografije. ONA: Učila sam sa detetom na času J 
J JA: Daaaaa, setio sam se. ONA: Odoh da radim nešto. Oki doki napisao sam.
Pošaljem joj smajli kuče koje pruža prednje šape, ruke i grli. ONA: Ba! JA: Hihi, 
strašno. ONA: Šta? JA: Pa volim tu tvoju reč. ONA: A, to. Pozvao sam je. 4:44.
ONA: Pozz. JA: Si vredna. ONA: Kao jesam. JA: Ponosim se tobom. ONA: Evo 
žabu zadnju gutam. JA: Nije najveća, to je najmanja. ONA: Jeste za kraj sam osta -
vila ono što najviše ne volim da radim. JA: A to je čišćenje mačjeg WC.a
ONA: Ne, frižider da izbacim hranu. JA: Jbg i to se mora. Uvek ima i šta je istekao 
rok. ONA: Gomilaaaa. JA: Pa si krenula to već ili tek trebaš. ONA: Izbacila. Pozvao 
sam je. Ona je mene pozvala. Mačak se nacrtao za izlazak. JA: Dopada mu se, 
hihihi. Nije ni on mutav, samo vi da idete. Hoće i on. ONA: Nismo još ni krenuli a 
on se smestio. JA: Ljubi ga. ONA: Koga? Mačka. JA: Daaaaa a ljubimca pitaj gde je 
Miroslav. ONA: Hoćeš sa nama u šetnju?. JA: Može. (To znači da ćemo biti celo 
vreme na vezi dok su u šetnji. Sve čujem, pričamo o svemu i svačemu. Uglavnom o 
drugima a najmanje smo o nama ili da kažem o našoj vezi ili kako god da je 
nazovemo.).

Sun, Jan 14th 2018, 4:01 am

Pozvao sam je i ona je mene.                    

Sun, Jan 14th 2018, 11:56 am

Morning. ONA: Morning. Uhhh i ovde i u Australiji duva. JA: Hahahhaaa joj nas- 
meja me. Ona je poslala nekog malog miša smajli. JA: Ne izlazi mi se iz kreveta. 
ONA: Kada samo radiš. JA: Daaaaa. ONA: Ušao si u šemu. JA: Aha.Idem se umiti i 
kafu skuvati. ONA: Ajd. JA:Sunce je i suvo vreme. Duva a pošto je nedelja ja i Aron 
ćemo u šetnju. ONA: Sunce??? JA: Daaaaaaaa, kroz  prozor predivno. ONA: Ovde 
tmurno. JA: Pravo proleće, kroz prozor. ONA: Uhhh. JA: Uhhhh 12:21 ONA: Daaa 
12:22. Više nećemo pričati o sexu, malo, malo pa mi to u glavi.. JA: Hihihihihi a 
zašto ti je to u glavi. Hajde reci mi šta ti se dešava? ONA: Ništa specijalno, ne smej 
se J J J. JA: Smejem se naravno. ONA: Hihihi šta je smešno? JA: Misliš da meni 
nije u glavi. ONA: Ne pričam o tebi..JA: Nego o sebi naravno. ONA: Ti sebe trpi J 
J J Šalim se. JA: Hahaha i ti sebe, hihihii. ONA: Daaa. Eto razloga za smeh. 

Sun, Jan 14th 2018, 3:53 pm

Pozvao sam je. ONA: Neće J JA: I nisi otišla, mogu se kladiti. ONA: Ne. JA: Znao 
sam, hihihihi. Ček idem samo da napravim 3/1. Pozvao sam je, pozvala me je. JA: 
Pa si me zvala natrag. Sišao sam dole. Poslala mi je sliku svoga grada u mraku kroz 
prozor je slikala. 

Mon, Jan 15th 2018, 6:14 am

Pozvala me je. U toliko časova joj zvoni alarm u telefonu.Probudila me je.Tako nas- 
tavljamo pričati dok se oblači, skuva kafu, sređuje. Upali tv i gleda jutarnji program. 
Izvede ljubimca dole da piški. Zatvori ga u svoju sobu i namesti krevet i prekrivač 
na kome će da spava i krene na posao. Naravno celo vreme sam na vezi. Pričamo 
dok hoda i do posla joj je potrebno oko 15 minuta. Kada stiže na sama vrata ili ona 
prekine vezu ili JA: Onda ako sam malo spavao nastavim još sat dva ali sam veći - 
nom morao da ustanem. 
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Mon, Jan 15th 2018, 2:46 pm

Pozvala me je više puta. JA: Bože kako si lepa! ONA: Gde? JA: Sa kunom od jutros. 
(imala je bundu i kunu oko vrata). 7:07. ONA: Da. Pozvao sam je.

Mon, Jan 15th 2018, 10:23 pm

22:22 Laku noć ako si zaspala. ONA: Nisam. Nije me pozvala a ni ja nju. Uglavnom 
mi je bilo teško i prazno kada je nema. Navikao sam da je slušam kako diše, da bude 
uz mene celu noć. Uvek sam znao kada utone u san. Malo zahrće, ono nesvestno i 
ubrzo utone u san. Posle se to ne čuje i ne hrče noću. 

Tue, Jan 16th 2018, 6:16 am

Pozvao sam je jer sam se i ja budio a nekada i navio budilnik da je probudim. 

Tue, Jan 16th 2018, 11:12 am
            
JA: 11:11
      
Tue, Jan 16th 2018, 1:52 pm

Pošaljem malo srce mesto ok ili palca. ONA: Imamo posetu. JA: Lepo. Čim mi to 
kažeš, znači znam ko je. ONA: Ko? JA: Pa drugar. ONA: Nije. Suzana je. JA: 
Pozdravi je. Kaži onaj Miroslav što me greje. ONA: Ok. JA: Lepo. ONA: Legla 
sam. Pozvao sam je. 5:55. ONA: Jes. JA: Uh, uh. ONA: Zašto uhhh. Neko budan a 
neko je sanja. Zvao sam je i ne javlja se. ONA: Ah sada vidim odakle znaš za imen -
dan. Ne javlja mi se. Napišem joj da je zovem. ONA: Prijateljice te obaveštavaju. 
JA: Odakle vidiš za imendan. I dalje se ne javlja. Niko me nije obavestio. ONA: 
Ček. JA: Video sam na zidu. ONA: Šta? Pričam telefonom, plus na viberu sam. 
Čekaj. JA: Video sam je slučajno na zidu i pustio sam samo tebi poruku čestitajući ti 
imendan. Treba da ti je drago. ONA: Ne razumem??? JA: Ispada da si ljubomorna i 
da mene prijateljice obaveštavaju. Pa slučajno sam video. Još se pravdam ko da sam 
kriv. ONA: Neee. JA: Zovi kada završiš ne mogu da kuckam. ONA: Imam čas posle 
još jedan. 
               
Tue, Jan 16th 2018, 9:28 pm

Pošaljem joj video koji sam snimio i postavio. I napišem joj poruku. Hvala na podr -
žci i vašem odgovoru da je ovo sjajno ili bar lepo snimljeno. ONA: Ima jedna stara: 
Ne trči pred rudu! Pa sada sam odgledala. JA: Pa moram. Dok dete ne zaplače, ma -
ma mu ne da sisu. I ovo je narodna i stara izreka. Jeste lep primer, lepo si to ispričao. 
JA: Hvala. Hvala Miroslave ponosim se tobom J ONA: 22:11 JA: Daaaaaa i pozvao 
sam je. 

Wed, Jan 17th 2018, 6:17 am
 
Pozvao sam je. 
                   
Wed, Jan 17th 2018, 11:26 am
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Poslao sam malo srce. ONA: Jutro J JA: Daaaannnnnnn. ONA: Pa može i tako. JA: 
Hvala dušo. Probudio sam te noćas, jutros mislima J ONA: Da dušo, valjda. JA: 
Naravno, jesam. ONA: Misliš? JA: Mislim u sekundama sam očekivao. ONA: Kako 
to? JA: Pa lepo, osećao sam, želeo sam, mislio sam, hteo sam da me čuješ, ne neki 
drugi puta, nego baš tog, ovog trenutka. Tek posle toga sam zaspao. ONA: Ti si veš -
tac J J J JA: Hhahahaahhahahahahahha daaaaaaaa, hahahahahah, strašno, neka 
sam. Slatko si me nasmejala. ONA: Šta je ovo, zaspaću. J J J .JA: Vreme a držao 
sam te budnu noćas. ONA: Spavala sam, nije da nisam. JA: Jesi. Ja sam posle pet 
zaspao, trgao sam se negde u 6:20 bila si već ustala. ONA: Da, spavao si. JA:Moga- 
gao sam mirno onda. ONA: Kao beba J. Šta te uznemirilo? JA: Samo moja oseća -
nja, gde i ja učim. Kako ih preneti, pokazati, izgovoriti. ONA: Lepo. JA: Naravno, 
nije isto napisati i izgovoriti. Izgovoriti onoj pravoj, gledati je u oči. ONA: Nije. JA: 
Da dušo. 12:12. ONA: Videla sam i 12:00. 

Bog vam želi dati do znanja da on nije zaboravio na vas niti vas je napustio. On 
vas voli jako, jako puno! Zapravo, Bog smišlja prekrasnu novu fazu u vašem 
životu. Često razgovarajte s Bogom i sami ćete osetiti ovo nadolazeće čudo. 
Bog vas takođe želi podsetiti na važnost Božanskog timinga“. Katkad se određeni 
činioci moraju prvo posložiti pre negose ispune vaša željena očekivanja. Sve dok 
ostanete čvrsti u svojim mislima i veri, nema tog što bi vas moglo zaustaviti da 
postignete što želite.

ONA: Hvala. JA: Molim, uvek. 12:34 dušo. Pozvala me je. Ne javlja mi se. Pozvao 
sam je. Dešava se da je do veze ili ima drugi poziv pa je zauzeto. 

Wed, Jan 17th 2018, 3:39 pm

Pozvao sam je. Ona je mene pozvala. Pa ponovo ja nju. Poslao sam joj dve slike 
svoga sina iz Ria. ONA: Je mene pozvala. JA: Zaljubićeš se u lice, oči, telo. Nije to 
toliko opasno, koliko je kada se zaljubiš u osmeh, pokret, hod.. Onda to postaje 
magija, a magija se voli. 

Thu, Jan 18th 2018, 6:15 am

Pozvala me je. I ako i uvek bio sam uz nju sve dok nije stigla do škole i posla. 

Thu, Jan 18th 2018, 10:01 am
                    
10:01. Uzvratila mi je malim srcem. Ljubim oko moje J ONA: J. Pošaljem joj gif 
gde su dvoje zagrljeni. ISKA ILAALI XAYAWAANKAYGA. ČUVAJ SE MOJE 
ŠLJIVE.! NE ZOVE SE SVUDA ĐOKA, U AFRICI JE ŠLJIVA.! Šala je u vezi 
Afričke šljive i kako je na drugom jeziku. Bio sam postavio i na zid. ONA: Videla 
sam. JA: 11:11. ONA: 12:34. JA: Daaaa, mislio sam da ću ja tebi to poslati. Jbg 
sišao sam dole u wc i po kafu i promaklo mi. Pozvala me je dva puta. Još je nisam 
našao. Moraćeš mi prepričati i gde si to ti videla mene. Poslala mi je sliku keksa.
Pokušao sam da te volim manje, ali to sa tobom nije moguće. Trudim se da ti ne
pripišem baš svaku nesanicu, ali ne uspevam. Čim trepnem, sanjam te.  Tadić G.
Poslala mi je kratak video iz porno filma gde žensko leži na nekom stolu i preko nje 
je sva voćna salata i prvo se svi poslužuju tim voćem a posle se nastavlja grupnjak. 
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Pozvao sam je i ona je mene. Meni bi stvarno bilo za respekt kada bi mi partnerka 
rekla sve ono što sam ja tebi. To nisam rekao niti obećao nikom pre pa ni svojoj že -
ni.Zamisli da ja tebi kažem daleko si a meni treba tako sex svaki dan, svaki drugi. 
Jbg. Slobodno se ti snalazi za kres. ONA: ?

Fri, Jan 19th 2018, 4:38 am

ONA: Nije mi radio telefon. JA: A kako sada radi! Šta mu se desilo? Hm. ONA: Bila 
sam u toaletu. JA: I? (Mislim na to zašto i kako joj nije radio telefon. Navodno nije 
bilo interneta, dometa, signala. Isključili su je. Mogla je nešto od ovoga napisati ili 
ono nisam platila račun pa su me isključili.). ONA: Ne ulazim u problematiku. Spa -
vamo sad. JA: Pošto celo veče nije bila dostupna, ja sam bio budan jer znam da kada 
izlazi, izađe u grad da kada je sa nekim da telefon bude ugašen i nije više dostupna. 
Kada je ovako i gde znam gde je kada se vrati kući onda se javi, napiše poruku ili 
pozove. Osećao sam da nešto krije i muva. 

BIO SAM DO SADA I JA BUDAN ČEKAJUĆI DA SE VRATIŠ. ZNALA SI DA 
IDEŠ KADA SI PREKINULA RAZGOVOR VEČERAS. ZNAM DA SI IZAŠLA 
I NISI BILA SAMA I TO JE PROBLEMATIKA SA TELEFONOM. ZNAM DA 
SE TADA TELEFON GASI.!! ZATO SI SINOĆ I GOVORILA O TOME KAKO 
JA SLOBODNO, NIKO MI NE BRANI MOGU DA IMAM SEX I DA JEBEM 
NEŠTO, JER TI I PODRŽAVAŠ TAKO ŠTO. TO SE DUŠO MOJA KADA  NE- 
KOG VOLIŠ NE RADI.!! DAL ĆEŠ DOĆI U POLA PET UJUTRU I GDE
SI I SA KIM BILA MENE I NE BI TREBALO DA INTERESUJE. KO SAM JA 
ZAR NE. NADAM SE DA JE VREDELO. !!?? I LADNO ME ISKULIRAŠ I LEG- 
NEŠ DA SPAVAŠ. DA TI JE DO MENE STALO BILA BI BUDNA SVAKI TREN I 
SVE OBJASNILA. SPAVAMO I IGNOR PA TO JE TAKO LAKO I JEDNOSTAV- 
NO. EH TA ISKRENA MOJA DRAGA.!
KOME SAM JA GOVORIO VOLIM TE I ŽELIM TE.!? I TO JOŠ SINOĆ !!
KAKAV ODLIČAN NAČIN DA ME SE REŠIŠ IZ SVOG ŽIVOTA.!

ONA: Ne znam šta je sa telefonom. Mislim da su mi isključili telefon. Kasno sam 
platila. Nije prošla uplata. JA: To nije odgovor na ovo što sam pisao!? ONA: Samo ti 
piši. A i nismo mi u takvoj vezi.. I kontrolišeš sve moje radnje??? JA: Da si iskrena 
ne bih. ONA: Ok je. JA: Zar ti ni malo ne značim? ONA: Naravno da značiš. JA: Pa 
kako onda izađeš sa drugim ili je to samo kres. ONA: Bila sam kući. JA: Kući imaš 
internet i da si bila kući bila bi naspavana. ONA: Nije mi ništa radilo. Uključilo se 
kasnije, ne znam kada, zaspala sam. JA: Mogla si ovo da odmah napišeš zar ne. 
ONA: Napisala sam da nije radio tel. JA: Ovako da si bila kući bila bi naspavana a 
ne, legla si u pola pet. ONA: Noćas oko 5. JA: Mogla si mi to u par reči reći kada si 
se javila jutros. Zašto si uvek nedorečena. Da si mene ovako nešto ili slično pitala ja 
bih rekao, oprosti, izvini, molim, hvala. ONA: Opet ti! Za šta izvini? Žao mi je da 
nisi ukapirao. JA: Zar je teško biti ljubazan. ONA: Nije otišla ni poruka, tada sam 
ukapirala da je do isključenja. JA: Što me iskulira onda i napisa spavamo. Zar je bilo 
teško ovih par reči napisati ili izgovoriti. ONA: Pa da, spavamo. Nije mi bilo do 
kucanja. JA .Ovo je Miroslav, haloo. Ja mogu biti i budan a tabi nije do kucanja. 
Onda si mogla u dva minuta izgovoriti, reći. ONA: Valjda je jasno ako napišem ne 
radi telefon. JA: Ja sam na prvom mestu prijatelj. Pa čim pišeš, valjda radi. ONA: 
Nije radio. Opet tada nije radio. Isključen je tel. proverila. JA: Kažeš kontrolišem 
tvoje radnje. Kako je dobro imati nekog ko o tebi brine. To nije dušo moja kontrola. 
Želećeš jednom tako nekog. To se zove briga za onim do koga ti je stalo. ONA: Da 
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hvala što brineš. Nisam ni ponoć dočekala bez želje.. JA .Ne brini ja jesam. ONA: Ja 
nisam. JA: Budan sam celo vreme. ONA: Spavaj. JA: Tu sam još malo da brinem J 
ONA: Nemoj. JA: Ne kažeš nemoj nego hvala dušo. ONA: Ne brini. JA: Odoh, 
želim  ti uspešan dan. ONA: Hvala dušo. 

Fri, Jan 19th 2018, 12:50 pm

Stigao telllll. (Hoće da kaže da su joj ga uključili). JA: Lepo. 

Fri, Jan 19th 2018, 6:22 pm

Spavao sam do dva. ONA:Super. JA: Još sam koma. ONA: Dremaj. JA: To može 
kada se zaustave misli ili ugasiš komp. Mislim sebe, kao komp. Zovem je i ne javlja 
se. ONA: Na fiksnom sam. 

Fri, Jan 19th 2018, 10:11 pm

Šta trebaš da radiš, ne šta trebaš. JA: Dobro je. ONA: Greška u kucanju. JA: Hvala i 
pozvao sam je. 

Sat, Jan 20th 2018, 10:31 am

JA: Svakog trena ga menjamo. Jutrić J ONA: Jutro. JA: Its coffe time now. ONA: I 
meni. Pošaljem jo jedan gif gde je mačka prosula kafu. ONA: Popio? Ja pijem kafu 
isto. JA: Nisam još, još pijem. 12:12. ONA: Daa. JA: Jer je i ovaj Miroslav duša al 
velika. ONA: ? DIVNA DUŠA. Znaš šta je zanimljivo? Kad.god nas dvoje prekine- 
mo blizak kontakt(šta god da to znaći), ti počnes da snimaš pesme, odmah pljušte 
lajkovi, odmah ti lajkuješ...postaneš produktivniji. Zar nije simptomatično?  Dva 
puta sam je pozvao. ONA: Čekaj… Fiksni. Napiši šta si hteo. JA: Neke stvari se ne 
pišu i ne mogu. ONA: Onda su komplikovane. Ja sam samo konstatovala, ništa 
nisam ružno mislila. Nisam ni pomislio da je ružno. Onda možeš i odgovor u chatu 
da daš. Ne mogu. ONA: Ok. Sušim kosu trenutno. Pozvao sam je. Radi al ima liniju, 
ipak mi je pukao ekran. ( popravljao sam tablet u toku našeg razgovora i ipak nisam 
imao fokus i sam sam ga oštetio iako sam stavljao novi ekran). ONA: Ali radi J J 
J. Pošaljem joj sliku kako to izgleda. Bzv, strašno. ONA: Super je. Pozvao sam je i 
poslao posle poruku. Veliki ljudi ne podcenjuju, ne spuštaju, ne ponižavaju moguć -
nosti drugih ljudi. Ne govore ni ti za ovo nisi, niti ćeš moći, biti, imati, raditi. ONA: 
Ni jednom te nisa potcenila, naprotiv. Uvek sam afirmativno o tebi govorila. Čak te i 
branim. JA: Nemaš od koga, a ako to radiš, znači da postoji neko ko ima nešto pro- 
tiv mene i ko se meša. A čim neko kaže, ne vidim prosperitet postoji ipak. 

Sat, Jan 20th 2018, 9:21 pm

Ako si tu imala ponudu i za večeras da ne budeš ni u gradu. Ne govori i u moje ime 
da i ja možda sa nekim pregovaram, pričam i da i ja ne bih. Ja sam taj koji voli i ne 
misli o tome. ONA: Ne preteruj. JA: Samo sam iskren i kažem to i ne preterujem. 
ONA: Ok. 
              
Sun, Jan 21st 2018, 12:01 am
                    
JA: 00:00. ONA: Da. Pošaljem joj novu pesmu DUŠA SRODNA TA. 
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Koju sam napisao, snimio i obradio. 

Sun, Jan 21st 2018, 1:08 pm

ONA: Jutro/dan. Pozvala me je. Ja sam pozvao nju. ONA: Čutiš? Propusto sam njen 
poziv. Ljut sam. ONA: Ako ne želiš više da kontaktiramo kaži, da se ne igramo. 
Hvala. JA: Igraš se sa mnom od kako se znamo. Ja tebi nisam potreban, ne želiš me, 
ne voliš me. Molim. ONA: Ne igram se.. Ali u redu je to. JA: Hm. To je suviše kra -
tak i obićan odgovor. Kada je nekom do nekoga stalo ne odustaje tako lako. ONA: Ti 
si meni prevashodno prijatelj a onda ostalo. Ne lažem te, iskreno sam rekla šta mis -
lim. JA: Još uvek ne znam šta da mislim. Nisam dobro razumeo šta ostalo! I samo 
sam prijatelj. ONA: Nisi ti zadovoljan a nisam ni JA: Ljubavnik. JA: Nisi zadvoljna? 
ONA: Nebitno je to sada, to nije tema. JA: Jeste čim si napisala. ONA: Konstatujem. 
JA: Ne stavljaj meni reči u usta i svoje mišljenje da li sam ja zadovoljan ili nisam ili 
konstatuješ. ONA: Ok, u moje ime pričam. JA: Da rezimiramo. Nisi zadovoljna sa 
mnom. Srećno! Pa nadji nekog sa kim ćeš biti zadovoljna. ONA: Ne tobom već 
sadašnjim stanjem. JA: A kakvo je to tvoje sadašnje stanje?. ONA: Nikakvo, bezve -
zno trenutno. JA: Zar sam se malo trudio da ga obezvezim?. ONA: Nije do tebe. JA: 
Al si našla kao za mene bezbolan način da se ja povučem. Kao odustani Miroslave, 
moje trenutno stanje je bezvezno i nije do tebe. ONA: Uh kako glupav razgovor vo -
dimo. JA: Pa vidiš a JA: ONA:Verovatno mi je niska energija čim sam ovako bezvo- 
ljna.JA: Znaš šta je očekujem da ti se povrati jednom i da napišeš. ONA: Neke stvari 
sam ti još ranije rekla i one stoje. JA: I ja sam takođe neke stvari rekao, govorio. To 
je prošlost. ONA: Uhhh. JA: Shvatićeš nadam se jednog dana šta propuštaš ili šta si 
propustila i šta je važno u životu. ONA: Da, i biće kasno… JA: Miroslave oprosti, 
shvatila sam da te ipak volim, želim, da ne mogu bez tebe.Tako će možda biti.Lajko- 
vala si moj post, video sam. ONA: Da Miroslave naravno da imam osećanja prema 
tebi, naravno da te želim posle onakvog intimnog odnosa koji je vrhunski. I naravno 
da ne želim da te povređujem. JA: Ako je tako onda ćeš se truditi da me ne povređu- 
ješ. U stvari ne bi ni bilo razloga za to, zar ne?. ONA: Da. Pozvao sam je. 

Sun, Jan 21st 2018, 10:15 pm

ONA: Da zovem? Pozvala me je. 

Mon, Jan 22nd 2018, 1:44 am

Pozvao sam je. Znala je da se prekida veza zbog inerneta a i u sobi nije imala signal 
jer je bio slab kućni bežični net. Brzo potroši brzi internet iz paketa moblinog 
operatera. 

Mon, Jan 22nd 2018, 6:50 am

ONA: Jutro, lepo spavaj J 

Mon, Jan 22nd 2018, 9:02 am

JA: Hvala dušo. ONA: Ne spavaš? E ne. od devet bio na webconference. Bio u 
kupatilu i skuvao kafu. ONA: Lepo za spavanje. JA: Daaa al ponedeljak je a i ti si 
ustala u 6:14. ONA: Da, vredna. JA: Ponosim se. ONA: Čime? JA: Tobom što si 
vredna. 
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Mon, Jan 22nd 2018, 2:08 pm

Pozvala me je. JA: Zbog kompjutera i rezanja CDa sam mesto da traje 2 minuta 
izgubio pola sata i zakasnio u poštu. Ovakve psovke nisam ni ja čuo do sada. Da 
crknu oba dva kompjutera. Strašno. ONA: Od koga psovke? Pa onog drugog 
Miroslava. Moje drugo JA: ONA: Aha. JA: Al eto ko zna zašto je to dobro J.
ONA: Gadan taj Miroslav. JA: Hhahahahahaaaaaaaaaaa moram priznati da si mi 
izvukla osmeh. ONA: Yeee. JA: Smeh ne samo osmeh. Kad sam prežalio onaj tablet 
ovo i nije bilo strašno. ONA: I ja sam se nervirala. JA: Ostavićemo to iza nas. ONA: 
Lagano. JA: Tako je i sutra je novi dan. ONA: Ovi hoće da zaključavaju ulaz a ne 
radi interfon!!!. JA: Znam za to. ONA: Napisali na papiru. JA: Bio sam prisutan, 
zaboravila si. ONA: A ja napišem na papir da ne sme to i zalepim dole!!! Sad opet. 
JA: Aha, pa nadam se da će još neko da se pobuni. ONA: Ovi sa mog sprata isto 
misle. Zvaću policiju ako zaključaju. Kako da otvorim deci i gostima? JA: Pa trk 
dole. ONA: Ili ako se nekom ako se sloši. JA: Trči gore ljubi, trči dole kres. (šalim 
se malo). Pozvao sam je. ONA: Nisi više sretao onog Miroslava? JA: Nisam. Hahha- 
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ONA: Pobegao J. JA: Ručao sam. Pobegao do 
dobrog. ONA: Ako. Poslao sam joj gif kako se jedna crnkinja plaši od krsta jer iste -
ruju đavola iz nje. ONA: Ovaj neki gadan. JA: Strašao, hahahahahah dal sam ga ote- 
rao?. ONA: Tu je on, krije se. JA: Hahhahahahaahhahaa s one strane mire tri đavola 
vire J al beži od krsta. ONA: Daaa. JA: Strašno. Pozvao sam je. 

Mon, Jan 22nd 2018, 9:04 pm

Pozvala me je. 

Mon, Jan 22nd 2018, 11:26 pm

ONA: Noć. JA: Noć, ideš? ONA: U krevetu sam. JA: Još sam u kancelariji. Još 
malo pa ću kući. 

Tue, Jan 23rd 2018, 7:00 am

ONA: Jutro, snovi neka te čuvaju J

Tue, Jan 23rd 2018, 10:57 am

JA: Thanks J
      
Tue, Jan 23rd 2018, 1:35 pm

ONA: Zimsko čišćenje počelo J JA: Širok pojam. ONA: Upravo. JA: Ko zna onda 
šta je pisac hteo da kaže. Često bude ne dorečeno, zar ne? ONA: Nedorečeno, jedna 
reč. Tvoj post, čišćenje nepotrebnog na svakom planu. JA: Kada mi lajkuju i komen- 
tarišu onda i znam o čemu se misli a postoje koji samo čitaju i gledaju i čute. ONA: 
Uvek postoji deo koje nazivamo čutolozi. JA: Ne znaš šta ti takvi misle, strašno. 
ONA: Nije ni bitno šta misle, zato i čute. JA: Sa takvima neću da se družim. ONA: ? 
Pričaš o FB? JA: Ne bitno! ONA: Postali smo zvanični? JA: Misliš? Ja sam tvoje 
ogledalo. ONA: Da, mislim. JA: Ja sam tvoje ogledalo. Kakvi su prema meni, takav 
sam ja prema njima. ONA: Slažem se. JA: Ko me voli, volim i ja njega i sl. ONA: 
Onda voli J i sl. JA: Svako zna šta želi. Kako daješ tako ti se i vrati, zar ne.  
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ONA: Vraća se na razne načine. JA: Volim kada znaju koji je moj naćin. Koji je  moj 
a ne njihov. Ne volim sladoled zimi. ONA: Sladoled je uvek sladoled J. JA: Sazna 
se šta volim i kako pa se onda uzvraća. (Sve što pišem aludiram na nju sa nadom da 
će ukapirati da se njoj obraćam i da to za nju takođe važi). I pre nego se nekome želi 
kupiti poklon, misli se o tome šta ta osoba voli, čime se bavi, šta nosi i sl. Ta se oso-
ba mora poznavati. ONA: Tako je, pažnja protkana ljubavlju. JA: Naravno ako pos -
toje neka osećanja, neko se voli i sl. To treba i da se zasluži. ONA: Sve po zasluzi. 
JA:Povađli se muž i žena i ona mu kaže: Ne voliš me više kao pre 20g, Kaže on: Da 
li si ti meni davala ljubav na kamatu da te moram voleti i sada. Na tome se radi sva -
kog dana.A i čovek se umori davajući, govoreći. pružajući, voleći i sl. Kada se ne 
uzvraća, umori se i odustane. Kada stigne ovakva poruka.A u njoj su smajliji puni 
ljubavi, šalju poljubce, grle. Takve sam joj sada poslao. Ćao ooooo ljubaviiiiiii. I u 
slici i u tekstovima se vidi koliko te neko želi i voli zar ne. ONA: Ne. JA: Ne vidi 
se? Onda je neko nepismen ili ne vidi govor tela, slika. ONA: Ćaooooo ljubaviiiiiiii. 
JA: Vidiš kako to sada drugačije izgleda. ONA: J JA: Pa ti neko uzvrati: Ljubavi 
moja kako te volim. Kakav ti je bio dan, jesi li umorna? Pa ti pošalje energiju, osetiš 
ljubav, emocije. Za to se živi. ONA: Uhhhh, da. JA: Da, da. ONA: Jasno mi je, umo- 
rio si se, nije to ono što želiš, ideš dalje i ne želiš da dalje ulažeš vreme. U redu je. 
Pozvao sam je dva puta. Propustio sam njen poziv.Pozvao sam je dva puta i oba smo 
pričali. Otišao sam do brze hrane i uzeo kinesko jelo. Pa sam joj poslao sliku da vidi 
kako to izgleda. Dva puta me je pozivala posle ovoga. Dva puta smo razgovarali.
Poslao sam joj ovu dečiju pesmu:  
MAGAREĆA ŠKOLA (Tatjana Pupovac) Ubedili jednog Vola što pase u polju, da mu 
treba škola za budućnost bolju. Nije odmah shvatio u čemu je stvar. Ne košta
ga ništa da pokuša bar. Spremi školski pribor, stvari svakojake, pa krenu na čas kod 
magarca Njake. Magarac da proveri da l' Vo ima kliker, krene da ga uči da postane 
spiker. Vo poče da muče i repom da tuče. Za spikera nije jer sve redom bije. Kad ne 
zna da bekne svaki glas mu isti, nek bude maneken na livadskoj pisti. Pa zauze pozu 
Vo težak i krupan, i pokaza svima koliki je tupan. Magarac se ne da i zanate bira. 
Kad ne može ništa onda neka svira. Bez sluha i ritma, talenta ni truna svirao je Vo 
ko puknuta struna. Magarcu je muka, pa od muke skače. Vo ga samo bruka, pa poče 
da njače. I ne čudi nikog što ne ide škola kad Magarac uči učenika Vola. 
Pozvao sam je. Pazi kada nisam uspeo da pojedem sve, ima i za sutra. ONA: Haha -
hha. JA: Zar to nije dobro. Jeftin za održavanje. ONA: Ne, ne treba biti skroman. JA: 
Ma na hrani. Neću biti za druge stvari. Kupio sam minđuše i stavio je u svoje desno 
uho koje imam odavno probušeno. Slikao sam samo uvo i minđušu i tu sliku sam joj 
poslao. Pozvao sam je i ne javlja se. ONA: Mindjuša? JA: Vidi kakva!  ONA: Na 
tebi? 

Wed, Jan 24th 2018, 6:15 am

Pozvao sam je. Jutro je. Treba da ustane i da se sprema za posao. Naravno ostanem 
uz nju sve dok ne stigne u školu. 

Wed, Jan 24th 2018, 10:09 am

Pošaljem jednu sliku naše planete. Eh zemljo moja. ONA: WOW. JA: Da, kakav 
divan da i mi u njemu. ONA: Da.  Pošaljem joj sliku gde smo ja i mlađi sin. Slikali 
smo se dok sa ga ispraćao. Vraćao se posle zimskog odmora u Prag. ONA: Ode. 
Srećan mu put J. JA: Hvala. J U pošti sam, čekam paket, uzorke knjige da podig- 
nem. Seo sam u kafić, divan je bio prohladan ali sunčan dan. 
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Postavio sam ih na sto i slikao. Baš sam bio srećan imajući svoju knjigu odštampanu 
u ruci. Slao sam slike mnogima i postavljao ih na svoj zid na FB.  Očekivao sam da 
ćeš me zvati sam joj napisao. ONA: Nisam videla ništa do sada. Pozvala me je. 

Wed, Jan 24th 2018, 4:39 pm

JA: Naravno da zavisi od žene, da li će biti jači. ONA: Haha. JA: Tako je, vredi li se 
potruditi zar ne? Čekaj, tu mi je drugarica. Pozvala me je. 

Wed, Jan 24th 2018, 8:14 pm
                   
Ne javlja se. Kod tebe je. Mislim na lošu internet konekciju. Ona me je pozvala. 

Thu, Jan 25th 2018, 6:16 am

Verovatno da se noću prekinula veza pa me je pozvala kada joj je svirao alarm i pro- 
budila se. 

Thu, Jan 25th 2018, 11:27 am
                  
JA: Kakav dan ljubavi i mi u njemu J ONA: Sunčan J JA: 25 je danas. ONA: Šta? 
U Rusiji se 25 januar slavi kao tvoj dan. Praznik koji u sebi sjedinjuje mnoga posve- 
ćenja. To je i dan sećanja na hrišćansku svetiteljku, ime koje nose mnoge Ruskinje. 
Praznik studenata, dan kad se tradicionalno održavaju različite kulturne manifestaci- 
je poput književnih priredbi u spomen Puškinovoj Ta..jani. A i ovde u SRB u pravo -
slavnom kalendaru. Zaboravila si. ONA: Jesam. JA: Danas ti je imendan. ONA: 
Yessss. JA: Kisss. ONA: Postaviću tvoju poruku J Hvala. JA: Molim dušo moja. 
12:00. Ljubim one donje male, usne cakane. ONA: Uhhh. JA: Uhhhh. Da li je ono 
što ja radim stvarno bitno? Apsolutno! Miroslave, ti si važan. Tako da je važno i 
sve što radiš. Svaki put kada voliš, Miroslave ili opraštaš... Sa svakim činom 
dobrote, svemir se menja na bolje. Ako sve je važno, onda je sve važno.!
Pozvao sam je i ne javlja se. 

Thu, Jan 25th 2018, 3:05 pm

Pozvao sam je. Propustio sam poziv, pozvao sam je. Nikako konekcija. Uspela je da 
me dobije. JA: 5:55 Vatrena Kraljica.. Al začarana. Samo još da je otopimo J
Pozvala me je nekoliko puta. 

Fri, Jan 26th 2018, 5:53 am

Probudila se i pozvala me je. Napisala i poruku. Spavaj J Ja joj pošaljem zaljublje- 
ne kučiće. ONA: Spavaj J JA: Kakav divan dan J Kisss. ONA: Kiss JA: Zvao sam 
bgd. otvorili su dvd, ne treba ništa slati i danas mi to završavaju. J
ONA: Super. JA: Rešeno je J ONA: Superrrr!! Ja joj pošaljem smajli koji pleše. 

Fri, Jan 26th 2018, 1:06 pm

Pošaljem joj svoju sliku,selfi sa belim šeširom. Sunčan je dan vani.ONA: Iznenadim 
se u kojm.. ispravi u komentaru. Propustio sam njen poziv. 
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Ne javlja se. Pa zovem te, napišem joj. Pozvao sam je ponovo i dalje se ne javlja.
Kod tebe je. Mislim na konekciju. Pozvala me je. JA: 5:55 jesi li tu.? ONA: Pričam 
na fiksni. Propustio sam kasnije njen poziv. 

Fri, Jan 26th 2018, 10:36 pm

Pozvao sam je. 

Sat, Jan 27th 2018, 6:16 am

Pozvao sam je. 

Sat, Jan 27th 2018, 11:39 am

JA: Kakav dan ljubavi moja J ONA: Divan J Pošaljem smajli koji pleše i dva ku -
četa koji se ljube. Lepo braon oko moje J ONA: J J J JA: 12:34 ONA: Daaa
Poslao sam joj sliku gde sedim na kafi u kafuću. ONA: Stigla kući. Ja sam sam, seo 
na kafu. ONA: Lepo, knjiga, kafa.. Mislila je na moju knjigu koja je stojala takođe 
na stolu. To jest seo u kafić i pijem kafu. I naravno  Knjiga, kafa i ONA: ONA: J
Zaspao sam u šest. Koma sam, skoro sve uradio i krah. Pa opet, al mnogo brže. Ceo 
sajt će biti i za kupovinu online. Pdf i štampano izdanje. ONA: Super. Baš to bude sa 
svim podacima što kupac upiše. Strava. ONA: Neko se nervirao noćas JJesam, čula 
si! I psovao sam, hahhahaha. ONA: Malo, ako si. Ukapirao sam, reko još ću da te 
probudim. Ko zna zašto je to bilo dobro. ONA: Nisi, ja sam kao top J Hoće da kaže 
da tvrdo spava. Sve mi je btže to išlo. Da baš si spavala. ONA: Utvrdio si gradivo J 
Čak i hrkala napisao sam. ONA: I tooooooJ onako sexi? Javi mi se Marina noćas, 
pita šta radim, ja kažem a ONA šta radi, spava li ? Ja reko, da. Tu je. ONA: Vežba 
sexi hrkanje. JA: Hahahaha ko me sada posmatra može videti po osmehu raspolože- 
nje i da sa nekim pričam. ONA: Daa ako nije to ružno. JA: Naravno, to je nešto pre -
lepo, predivno. Kamo sreće da su svi takvi. Javio mi se upravo naš zajednički drugar. 
Jbg čekaju. ONA: Šta? Pa koliko razumem loše je dodao sam. ONA: Uhhh sad ću ga 
zovem. JA: Hajde. Javila mi se posle ragovora. Ništa alarmantno , još neki dan. (tata 
mu je bio na samrti). JA: Pa to i jeste alarmantno zar ne. Ja sam mislila u sat. Pitanje 
je trenutka. Šalio sam se sa komišijom koji ima pogrebno. Reko divan dan, pusti 
ljude da žive. Ijuuu napisala je. A ja mu rekao neka ih do ponedeljka. ONA: Hahah -
ah strašno. Evo upravo sam pokazao knjigu direktoru Biblioteke. Ono wow, bravo je 
bio njegov komentar. Bio je oduševljen. Polako, videćemo, srećem ga ja svaki dan. 
ONA: Promocija? Znao sam na šta misliš! JBG. Isus nije bio prorok u svome selu.. 
Tražiće oni mene, rekao sam mu to jednom. ONA: Ali neko može biti. Može, hihihi 
jedu se perece, ima ih svuda. (Školska slava Sveti Sava je bila) ONA: Super. Popi -
jem ovo pivo, nešto da kupim i idem kući da nastavim oko stranice, tog sajta. Uh 
kako divan dan.ONA: Jeste lepo napolju. JA: Disati punim plućima, udisati ljubav. 
Udisati tebe. ONA: Uhhh, de mene J JA: Šta da odgovorim na ovo sada. A gde ti 
mene, uh. ONA: Hahhaha. JA: Zar ti mene ne udišeš po celu noć? Svaki udah sam 
sve dublje u tebi. ONA: Noooo. Čula sam se sa Darkom, moramo da rešimo rernu. 
Odoh nešto da završim. JA: Ne noooo nego da! Hajde budi vredna. 

Sat, Jan 27th 2018, 7:58 pm

Na piću sam sa nasim drugarom. JA: Pozdrav za oboje. ONA: Hvala. Pošaljem joj 
stranicu na kojoj sam postavio da sam pisac i promociju svoje knjige i poezije. 
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Sun, Jan 28th 2018, 12:02 am

Pozvala me je. 

Sun, Jan 28th 2018, 8:29 am

Pozvala me je. 
 
Sun, Jan 28th 2018, 1:20 pm
                  
JA: Dobro jutro ljubavi J Ne javlja se. ONA: Na piću sam u gradu. Pošaljem joj 
sliku Arona. ONA: Duša. Ne javlja se. Propustio sam poziv od nje dva puta. Čekaj 
Aron i pranje. Vratili smo se iz šetnje i pošto je zimsko doba i mokro i blato čim 
uđemo unutra idemo pravo u kupatilo i na pranje i brisanje. Ne javlja se sada ONA: 
Pozvala me je posle. 

Sun, Jan 28th 2018, 8:04 pm

Pozvala me je. 
 
Sun, Jan 28th 2018, 10:38 pm

Noć, legla sam. 

Mon, Jan 29th 2018, 6:16 am
                   
Pozvao sam je jer se i ja budim u vreme kada treba da ustane.

Mon, Jan 29th 2018, 11:04 am

JA: Dobro jutro ljubavi J Dobar dan dušo J  napisala je.  Poslao sam joj smajli koji 
pleše. ONA: Ja sam kući J) Kako to pitao sam. ONA: Engleski dva časa. JA: Imala 
si amo dva časa danas?. ONA: Daa. Pozvao sam je. ONA: Zaljubljen i svoje JA: Na- 
ravno da volim sebe, hihihi i terasu koju treba da sredim. Hahhahaha, nasmejali smo 
se oboje. Trebala je srediti terasu koju ima. Pa neće dušo moja samo da se sredi! Ona 
će J Kada napisao sam, hahahhahaaa. Ma osušit će se samo, ne brini. Ona čisti J 
J J Miroslav šalje ljubav i nećeš ni osetiti. Propustio sam njen poziv posle ovoga. 
Pozvao sam je. Poslala mi je sliku pločica koje su na terasi. 
Pozvala me je. Pozvao sam je. ONA: 10.000 koraka (koje joj meri pedometar). Do 
sada. Po kući, gore dole…JA: Održavaj kondiciju, da bi me izdržala J ONA: Ih.. 
Nasmejao sam se i pozvala me je. Poslao sam joj pesmu od Olivera Dragojevića. 
Kad bi samo ljubit znala i propustio sam njen poziva. Na piće sam bio napisao sam 
joj. Sada se ona ne javlja. Spavao sam opet sam. 

Tue, Jan 30th 2018, 9:34 am

Pošaljem smajli koji onako gviri iza ugla ili vrata. Nasmejala se. JA: Da dragi. 
ONA: Viri, viri J  JA: Kako je to lepo kada ima ko J ONA: Ima, ima. Naspavao 
se? Ne baš, jer sam legao u pet. Onda dremaj. Ne, budan sam odavno i ne želim 
propustiti ovakav dan. Nema spavanja. Onda uživaj napisala je. Poslao sam joj svoju 
sliku gde sam bio baš veseo i sa osmehom. ONA: Veseo J Naravno, takav se voli. 
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Nestala si sinoć, zvao sam da ne misliš da nisam hteo. Ok je napisala je. Zvonilo je 
dodao sam. ONA: Da. Pa što se nisi javila. Zaspala sam, nije problem. Stigao me je 
umor. JA: 12:34. ONA: Da. To su tvoji rastući brojevi dodao sam. 

Tue, Jan 30th 2018, 3:01 pm

ONA: Da. Imao sam posle podne zakazanu tetovažu na ruci pa sam joj čim mi je to 
završeno, poslao dve fotografije kako je to urađeno. Nešto bih bar pita ili rekao, lepo 
ili nije lepo. (stalno sam joj stavljao reči u usta ili ono šta ja mislim i očekujem da bi 
neko drugi rekao ili napisao). Ispraznio mi se telefon. Čekaj. Pozvala me je. Ja sam 
nju, ona je mene. Da ti sherujem reklamu za knjigu? Napisala je. Naravno , hvala 
dragi J ( govorio sam joj u muškom rodu a ona meni u ženskom ). ONA: Molim 
draga J  Ne javlja se. 

Wed, Jan 31st 2018, 6:15 am

Pozvao sam je. Počeo sam se buditi ili i navijati svoj alarm da bih je probudio. 
                   
Wed, Jan 31st 2018, 10:06 am
                 
JA: Divan dan i mi u njemu ljubavi J ONA: Daaa. Pošaljem smajlija koji pleše i 
dopišem Lalallaa. Pozvala me je. Pa se ne javlja. Zvoni ti napišem. I dalje se ne ja -
vlja. Pa čuješ da zvoni napisao sam. Morao sam se javiti na mobilni. Ne javlja se i 
dalje. 15:15. I dalje se ne javlja. Od pre podneva. Nemoguće je da ne vidi poruke, 
pozive. Bez obzira koliko ko da je zauzet ne može da neke vidi a neke ne. Samo je 
do prioriteta, stalo je nekome do nekog ili ne. ONA: Ček. Pa me je pozvala. JA: Ne 
samo da lajkuješ nego i da odgledaš taj video. Hahahahah, jeeeeeeeeeeee imam 
bezecovanu knjigu! Naručeno. Obradovao sam se. Pozvala me je posle toga kada je 
ovo pročitala. Propustio sam poziv, pa se ona je javlja. Zvao me je mobilni broj pa se 
nisam ja mogao javiti njoj. Pozvala me je. 

Wed, Jan 31st 2018, 8:20 pm

Bila mi je koleginica. Dao sam joj knjigu, listala je, gledala, čuti. Nismo ni bili sami. 
Kada mi je vratila samo je pitala da li tu ima i priča. ONA: I? Hihihihi, nije bilo 
komentara sa njene strane napisao sam. A faca? Pa ne sa nekim osmehom. Hahhaha. 
Trabao sam joj novi telefon konfigurisati ali nismo bili sami, tu su još dva drugara. 
Pa će sutra doći, no moslim da neće ništa o tome ona pričati J Smejali samo se još 
pre toga gde mi je ONA: Govorila da bih trebao svojoj koleginici ipak da kažem o 
čemu se radi u knjizi i da joj poklonim jednu. Hvala draga za lajk. Ne javlja se. Tu 
sam napisao sam joj. Pozvao sam je ponovo. 

Thu, Feb 1st 2018, 6:43 am

Pozvala me je. Jutro je. 

Thu, Feb 1st 2018, 8:52 am
      
ONA: Dodjoše mi misli kako nas dvoje gubimo vreme. Uzalud prolaze dani.. I ose -
ćam kako život prolazi mimo mene…To only love treba da živiš sa nekim drugim i 
da uživaš, ja volim realnost. Postali smo dve drugarice ili druga. Čujemo se kasnije, 
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lep san ti želim. JA: Ništa nije slučajno a dani prolaze sa nama i bez nas J Ispada 
kao da mene nema, da bi lepše i drugačije živela. Pošaljem joj svoju profilnu foto- 
grafiju i napišem poruku. Može neko sedeti pored vas a biti tako daleko. A neko ko 
je stvarno daleko, biti tu pored vas. Miroslav. ONA: Nije slučajno, ima svrhu. Nije 
stvar u daljini. Propustio sam dva njena poziva. Sada se ona ne javlja. Čuperak kose 
obično nose neko na oku, neko do nosa, al' ima jedan čuperak plavi zamisli gde? 
U mojoj glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo. U glavi. To nije moj čuperak plavi 
već jednog Miroslava iz šestog 'a'. Pa šta? Videćeš šta kad jednog dana čuperak 
nečije kose tuđe malo u tvoju glavu uđe, pa se umudriš,  udrveniš, pa malo malo 
pa… pocrveniš, pa grickaš nokte i kriješ lice, pa šalješ tajne cedu -ljice, pa nešto 
kunjaš, pa se mučiš, pa učiš  a sve koješta učiš. Izmešaš rotkve i romboide. Izmešaš 
note i piramide. Izmešaš leptire i gradove. I sportove i ručne radove. I tropsko 
bilje. I stare Grke. I lepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidiš šta je čuperak plavi kad 
ti se danima mota po glavi.

Pozvala me je. 

Thu, Feb 1st 2018, 4:29 pm

Pozvala me je. Poslao sam joj slike svoje knjige kako sam je stavljao za slikanje u 
raznim položajima, u polici, iza drugih knjiga i sl. Pomagala mi je sa idejama i kako 
da je postavim, kakvo  svetlo u pozadini. Svaku koju sam slikao sam joj slao gde mi 
je govorila da li joj se dopada ili ne i šta bi trebalo da izmenim. 
ONA: Majstor za šporet ne može večeras doći. JA: Pa neki drugi puta ćete. ONA: 
Filozof.. (govorila mi je to jer sam uvek imao neko rešenje ili odgovor). JA: Nekom 
ću se takav i dopasti napisao sam joj. ONA: ? Dopadaj se nekome onda! JA: Pa poš- 
to se tebi ne dopadam. ONA: Ma daj… sada već… JA: Kao kakim a. Miroslave ne 
kaki više. ONA: Ok, ćao. Pozvao sam je. ONA: Laku noć. Ti si mangup i ni laku 
noć nećeš… tužno. JA: Ne nisam mangup, samo sam povređen. Znala si i ti da leg -
neš bez laku noć. Ja sam virtualni drugar. Da, baš tužno. ONA: Ok, laku noć. JA: 
Eh, Ona, ona, koja je mrtva hladna. ONA: Nijeee. Onda ne krij, jer ja nisam krio. 
Kada si sa nekim a on još mangup i boli ga stojko za emocije i ne pokazuje ih, pa 
onda možeš svoje kriti prema njemu, pogotovo se čuvaju da ne koristi to što ga neka 
voli. Ja sam taj koji ih nije krio, jebote da ja nisam žensko a ti muško. De da prove -
rim ja to, šta imam u gaćama. Tek sam sad ukapirao. ONA: Proveri. JA: Ja sam pič -
ka! ONA: Nisi. Meni treba neka koja će bre vene da seče zbog mene, koja bi život 
dala, svu ljubav pokazala. Koju nije sramota od sveta. Ne ustručava se da me dira, 
voli, ljubi. ONA: Zaslužio si to. JA: Naravno, ako ja ne spavam i brinem zbog nje da 
je i ona takva. Promenićemo stranu da mi ne duva u vrat. J ONA: J JA: One love, 
one heart one vision. ONA: Ne mogu da kucam više, noć. Noć napisao sam 

Fri, Feb 2nd 2018, 9:17 am

Slušala sam pesmu J Jeste najbolje da se skloniš od mene što dalje..Koja od vas dve 
ovo govori? napisao sam joj. ONA: Ne znam.. ima samo dve?. JA: Znam da su dve.. 
ONA: Izaberi koja govori. JA: Govori ona službena. ONA: A druga je? Ona koja 
ima srce i dušu. ONA: Ta…  JA: E ta pati za ljubavlju, da je neko voli, pazi i mazi. 
ONA: Ehhhh.. 
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Fri, Feb 2nd 2018, 5:44 pm

Ona smajli, ja smajli. Ne pišemo, ne kucamo, ne zovemo. 
                  
Fri, Feb 2nd 2018, 10:52 pm

ONA: Mi i knjiga? Ti si to u vezi? Ne odgovaraš, sada si opet mangup.. JA: Vide u 
meni perspektivu i potencijal. ONA: Srećno tebi “igumane”…Pozdravljam te. Imaš 
sada čime da se zanimaš. JA: Imao sam i pre al neko nije verovao u mene. ONA: 
Neko? JA: Ti !  ONA: Ma da, nisam.. a sve vreme te podržavam. Sram te bilo. JA: 
Da, podržavaš al kao drugara. ONA: Ok, razumem. Nisam to osporio. Šta je sa ose -
ćanjem da pored tebe prolazi život i da mi gubimo vreme?. ONA .To stoji naravno. 
JA: Pa onda nemoj ga gubiti. Šta ću ti ja. ONA: U redu je, možemo i tako da razgo -
varamo. JA: Pa zar ti sa mnom tako već neko vreme ne razgovaraš! ONA .Ok, može. 
Tvoje omiljeno zamena. (jer sam joj davao primere ili ti menjao nase uloge kada god 
mi je nešto rekla, hajde da okrenemo to kao da ja to tebi kažem, da vidiš kako je.). 
Razgovaraj ti kako želiš. JA: Kakva zamena? ONA: Nebitno. JA: Bitno je. Otvori 
najzad svoju dušu. Želim da je čujem, zaslužio sam. ONA: A šta to da čuješ? Da me 
voliš, želiš, da ti je stalo do mene. Da sam ti u krvi, mislima. ONA Nije bitno. JA: 
Veoma je bitno. Kada te čujem na ulici kada pričaš sa drugarima pa i psima. Znaš 
kako li je meni? ONA: ? Svuda pokazuješ ljubav. Prema meni ne, a kažeš nije bitno. 
Da veoma je bitno. ONA: Nije to isto. JA: Da, ja nisam pas. Da jesam bila bi druga -
čija. Nema nije bitno, kada ti je do nekoga stalo, boriš se, zar ne?.ONA Ne, nije uvek 
tako. Zar se ja nisam borio?! ONA: Jesi, dosta je bilo. JA .Prava ljubav je dvosme -
rna. Želiš da bude dosta. Zar ne bih ja to trebao da kažem?. 
ONA: Uskoro ćeš i ti to da kažeš. Znači li to da si ti to rekla. Još trebam JA: ONA .
Verovatno… JA: To nije odgovor. Nema nedorečenosti. ONA: Zašto? Pa nema nedo- 
rečenih reči, ne zašto. Ti očigledno želiš da odustanem. Šta ti misliš da ako otvoriš 
dušu, da ću to zloupotrebiti. Pa ja sam se svoju naotvarao. ONA: Ne ne možeš da 
zloupotrebiš. U čemu je onda problem? Pa ovo niko drugi ne bi tako dugo bio upo -
ran kao JA: Slažeš se?. ONA .Ne slažem se. Ima upornih. JA .Ima, lepo. Srećno 
onda. ONA: I žena i muškaraca. JA: Da i žena al ne i ti. Sve zavisi koliko je kome 
stalo naravno. ONA: I to. Sačekaj par min. Evo me.  JA: Šta da radim sa tobom. 
Uhhhh, u onaj sanduk vojnički, hahahhaa. ONA: Skloni se. Ne u sanduk.! JA: Toliko 
si opasna po život pa se mora skloniti. ONA: Neee. Nego? ONA: Nije po život 
(opasno misli). Misliš neću umreti. Nije po život! ONA: Da. Znači da se sklonim, 
nastavim da živim. ONA: Naravno, nastavi. JA: Važi, laku noć. Spavaj mirno i bez 
griže savesti. Potraži me u prolazu. ONA: Čemu ovako?. Pa ti to želiš zar ne.! ONA: 
Možemo da razgovaramo. Meni ne trebaš kao drugar, imam ih previše kao drugare. 
ONA: Ti kažeš da se dopisuješ sa jedno, dvoje. JA: To su drugari i prijatelji. I ti ih 
imaš! ONA: Ja nikada nisam folirala da nemam. Ja pričam samo sa Marinom.. A 
onda ispdne sa više njih. (mene citira). Ni ja ne foliram niti sam lažov i zavoleo sam 
samo jednu ženu. ONA: Šta znači zavoleo jednu.? JA: I moja osećanja sam stavio na 
tacnu. Da, samo tebe. Dokle da ti to crtam. ONA: Pa nećeš njih tri u isto vreme da 
voliš? JA .Naravno i svi moji prijatelji znaju da si to ti. ONA: Da, bole me oči od 
svetla… JA: Tako je, svih 50 pesama imaju veze sa tobom. ONA: Čast. JA: Naravno 
velika. Pozvao sam je. 

Sat, Feb 3rd 2018, 10:12 am

ONA: Jutro. Jutrić odgovorio sam. ONA: J  Bio sam da se umijem, namažem ruku, 



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

152

skuvam kafu. ONA: Vikend, uživanje. Meni je svaki dan isti. Razlika nedelja zbog 
šetnje sa Aronom. Pozvao sam je. Neko te zavoli, otvori dušu do detalja a ti se i 
dalje ponašaš kao drugar i još mi napišeš da osećaš kako život prolazi pored tebe. 
ONA: Iskren = Budala. Hvala što sam ispao budala. Ja sam budala, ja sam iskreno 
rekla da osećam da život prolazi mimo mene. I ne gubi još vremena sa mnom. Ispa -
da da zbog mene je taj osećaj, ja sam te zadržavao. ONA: Zaslužujem da živim a ne 
da zamišljam život. Zbog mene to nisi kao mogla. Da, mogla si da izlaziš, putuješ, 
krećeš se, vodiš ljubav, živiš, upoznaš nekog a nisi mogla  zbog mene.!? ONA: Ne, 
to nismo mi imali, a ne samo ja.  Imali smo nešto što niko drugi nema niti će imati. 
JA: Biti sa nekim ići negde, izlaziti, kresati se je po tebi taj život. A osoba, duša, nije 
važna.?!  ONA: I to je život J sve zajedno. JA: Zapitaj se da li zaslužuješ mene i 
moju ljubav. To si mogla i sa mnom imati. ONA: Ne zaslužujem je, jasno kao dan i 
onda me je pozvala.
     Koja sam ja budala, još opet te noćas slušam kako spavaš! Još sinoć ti ponovo 
govorim kako nema ni jedna druga, kako volim samo jednu ženu. ONA: I ja tebe… 
Žao ti je sad?  JA: Jer mi nije uzvraćeno. ONA: Ništa nije uzvraćeno. Ni uzdisaji, 
zagrljaji, poverenje, podsticaj, vodjenje ljubavi.?. JA: Onda ne zaboravljaj to i to se 
ne kvari kada ti je do nekoga stalo. ONA: Hm. JA: Baš tako Hmmm 13:00
     Ljiljana S. te je pozdravila, sada te ogovaramo ja i moja prijateljica. I ti meni ka -
žeš da ni si sa njom nikada komunicirao? Osim hvala na komentarima što mi pisala 
za određene pesme. I ja nisam lažov. Pozdravila jer sam sinoć postavio novu pesmu. 
ONA: Slatko si nas nasmejao J J J nemam ja 2 godine. A nisi bio kod nje nikada? 
Ne znam ni gde živi, negde ne jugu Srbije. I ne želim se tebi pravdati, ima onaj gore 
koji to vidi i neka me kazni. ONA: Po zasluzi. Onda samo voliš da flertuješ? Mogu 
ti poslati celu prepisku sa njom. I nikakav flert nema, niti me ona interesuje. Ja sam 
jedina budala koja bi svojoj partnerci, svojoj dragoj dao lozinku od FB. ONA: Ok je. 
Pošaljem joj moj post: Ja bih za nju pao sa Marsa da hoće samo. Ja bih za nju rukom 
sa neba skidao zvezde, samo da treba. Samo da hoće, samo da hoće. Ne kvari snove 
onom što sanja. Pogledaj komentare od tog posta.
     ONA: Ma ok je. Verujem ti. JA: Ja se osećam loše pravdajući se. Nemoj, rekao si 
i to je to. Pozvao sam je. 
   
Sat, Feb 3rd 2018, 6:21 pm

ONA: Ja sada imam 100 godina J J J. JA:  Još klinka. Daleko je 500 godina napi- 
sao sam. Ja imam 33. ONA: Znam. JA: Ja ću uvek imati toliko J . ONA: Želim ti to 
J Hahahhahaaaa nasmejao sam se. Hvala dušo. ONA: Za šta hvala? Pa želiš mi to 
da ostanem beba. ONA: Da.  JA: Znaš kako se beba smiruje? Znam napisala je.  
Umemo i namerno plakati J . ONA: Znam. JA: I onda dobijemo! J�Ima nova 
pesma. ONA: Lepo. Preslušala si je ? Koja?  Pa tu koja je na zidu. ONA: Vidim. Čuj 
je. Poslušaću je.  

Sat, Feb 3rd 2018, 9:20 pm

JA: "Sa muškarcima se ne svadjaj, il se svlači ili plači" Pošto ti ne plačeš, ostaje ti 
da se svućeš. Nasmejala se. Da, da. Tvoj post, tvoje reči. ONA: Pročitala, pod 
navodnicima. Što ovo nisam znala odavno... Znaš od sada, tek imaš 100 godina. 

Sun, Feb 4th 2018, 9:37 am

Pozvao sam je. 
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Sun, Feb 4th 2018, 11:43 am

Još sam malo dospavao. Skuvao sam kafu J Još uvek te volim i želim kao ranije da 
znaš. 12:34. 
              
Sun, Feb 4th 2018, 3:11 pm

Pozvao sam je. Nisam pročitala, to bih zapamtila! 

Sun, Feb 4th 2018, 7:23 pm

Pržila je pileća krilca pa mi je poslala fotografiju i pozvala me. Uh, sada sam uzela 
da dovršim tvoju knjigu, znaš da sam stigla do pred kraj. Sada to čitam na drugi na -
čin, pošto smo i mi imali sex…Prepoznajem reči, pokrete, situacije, zgrožena sam. 
Nikada više ne bih mogla voditi ljubav sa tobom. JA: To je prošlost. ONA: Užas. I 
šta sam ja to pogrešio.? ONA: Ništa. Nije problem u prošlosti. Pozvao sam je. Kada 
stigneš do kraja, i poslednje priče, videćeš da je sa tim osobama bio samo sex i da ih 
više nisam sretao niti sam šta imao sa njima. Njih nisam voleo niti bio zaljubljen. 
22:22 Pozvao sam je. 

Mon, Feb 5th 2018, 8:50 am

Pozvao sam je. 

Mon, Feb 5th 2018, 2:44 pm

JA: 14:44. ONA: Da, za danas dosta.  JA: Naravno, to srce ledeno i hladno koje je 
voleo previše. ONA: Koje? Pozvao sam je. 

Mon, Feb 5th 2018, 10:00 pm

Ne javlja se. Dva puta smo posle pričali. 

Tue, Feb 6th 2018, 2:12 am

Pozvala me je. 

Tue, Feb 6th 2018, 4:34 am

Pozvao sam je. 
      
Tue, Feb 6th 2018, 9:39 am

DIVNA PRIČA

ONA: Zaprljao si moju dušu...hvala ti. JA: Pitaš li kako li je mojoj. Gurala si me od 
sebe a jedino sam voleo tebe. Ja sam to tebi pokazivao a ne i ti. Pozvala me je. Pa  
sam propustio njen poziv. Pozvala me je. Kada neko radi to što si ti sa tvojom prija- 
teljicom, to se zove zavođenje. Imaš uspeha u tome, zavodi dalje J Ne, ne zavodim, 
jer sam te zavoleo. Naravno da kao i ti bih mogao da biram, zar ne. A izabrao sam 
tebe. Ti ni u jednom trenutku nisi pokazao da ti je krivo što si to uradio. Naprotiv, ti  
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braniš taj postupak. Naravno da pokazujem da mi je krivo sa tim što o tome raspra -
vljamo, pričamo a ne volim drugog, nisam zaljubljen u drugu. ONA: Ako si već 
oženjen, nisi slobodan, očekivala sam da ćeš barem biti korektan za druge žene. I ti 
prema meni dušo moja. ONA: To je ono, ajd što vara ženu, već vara i ljubavnicu. Ti 
nisi pokazivala da ti je stalo do mene, i ti si mene ostavila. Ne varam te a sa njom 
nemam ništa. ONA: I zato si odmah otrčao kod neke. Baš ste sladak par J JA: Mi 
smo samo prijatelji. Ne stavljaj mi reči u usta. ONA: Prijatelji ste i posle toga??? 
Čega bre? Hallo?!  ONA: Do sledeće ture empatije. Jedina tura si u mom životu bila 
ti. ONA: Ok, dosta. Završićemo. Ne pričamo o tome. Hvala za lepe trenutke, budi 
pozdravljen od mene. JA: Hvala za svaki trenutak si tebala govoriti svaki dan, svaki 
tren. Pokazati svoje emocije, ljubav. ONA: Naći ćeš nekoga ko će da ispuni te tvoje 
potrebe, u stvari idi tamo gde to imaš, kako ti kažeš. Nema je, nema kod druge. Opet 
mi stavljaš reči u usta. Da sam želeo drugu, ne bih bio sa tobom. ONA .Ti si trgovač- 
ki putnik koji prodaje užitak u sexu. To ti diže libido, da vidiš kako žene svršavaju 
zbog tebe. JA: Ne to je samo tvoje viđenje. ONA: Muzika, ples, sveće, prskalice i 
počinje šablon. JA: Ne. nego najbolje je u wc, spustiš pantalone i jebeš. ONA Tvoja 
je priča divna, ali ima mnogo korisnika, gubi onda na značaju ako radiš sa svima 
isto. JA: Nema korisnika, sveće, prskalice, je bilo pre tebe sa Soniom pa sa tobom. 
Nisam ni znao ranije za to, niti je to bio moj šablon. Neko me je naučio kao i tebe 
kako se to radi. To što je u knjizi, pročitaj do kraja je bio sex sa nekim. Sa tobom 
sam vodio ljubav. 
    Na kraju će biti bitna samo ona sa kojom si proveo život i imaš decu. Tako je to u 
životu. Ostalo je prolazno. JA: I ja sam i sutra ovde i još mnogo godina. Ona sa ko -
jom sam proveo ceo život je završena još pre par godina i ja nisam prolazan, niti si ti 
prolazna. Kada sam i prvi puta došao kod tebe, došao sam kod svoje srodne duše a 
ne zbog sexa. Snimio sam video koji nisi htela da odgledaš, toliko o ljubavi, pošto -
vanju prema meni. Molio sam te nekoliko dana da ga odgledaš. ONA: To je beg od 
ljubavi a ne nepoštovanje. JA: Zašto to nisam znao? Zašto mi to nije rečeno? ONA: 
Nešto moraš i da vidiš sam. Možda volim da čujem, ja sam vizualizalac, volim i da 
vidim i da čujem. Da osetim, da me neko dodirne. ONA: Prošlo je to sve.JA:Pokaže, 
pa i mački pokažeš da joj je zalogaj dole ispred nosa ako želiš da je nahraniš. Ako 
nisam video, bilo je i drugačijih načina. ONA: Prošlo je to sve. Nije ništa prošlo, 
osvestilo se dodao sam. ONA: Život. JA: Tako je, sve ima svoje razloge, mesto, vre- 
me. ONA: Stara sam ja za ovo….Kao metuzalem. JA: Pa tek sada da saznam da ti je 
stalo do mene, kada je moglo sve to mnogo ranije, da mi kažeš, pokažeš. ONA: Ako 
nema perspektive, ne moraš da znaš moja osećanja. JA: Sa tom perspektivom, sa 
tom izjavom si me sahranila, spustila, ponizila, oterala od sebe. ONA: Ti mene ne -
kim tvojim izjavama. Znači odavno sam te oterala! JA: Iznuđenim izjavama sa moje 
strane. ONA: Istinom. Moj mač je istina!!! A ti si uvek bila iskrena prema meni, da, 
da. Nisam lagala. To te ne opravdava, čak i da nisam. Ja nisam pričala bajke. Nisam 
ni ja pričao bajke. ONA: Jesi, jesi. JA: Sva moja osećanja prema tebi su istinita. I 
moja, ali su zaprljana, zatrovana još od oktobra…Opet ti, sa tom ženom nemam 
ništa. ONA: Ja ću iz svega ovoga uzeti dobre stvari… Imao si… Samo smo prijatelji 
i ništa više. ONA: Ti si prvi za kog znam da me je prevario.  Ta prijateljica zna da ja 
tebe volim.ONA: Srodna duša… Ironično, zar ne J J J  Ti si mene bila ostavila, 
ne ja tebe. Hallo. Ne nije ona meni srodna duša. Mene voliš, sa njom…. Šta bre sa 
njom? Ne udvaramo se, niti ona meni niti ja njoj. ONA: To smo završili. JA: Ja bar 
tebe volim. Ti mene tada nisi. ONA: Tebi sam dušu otvorila za mnoge stvari, to je 
više od sexa. JA: Nikom moja duša nije više otvorena. Osim tebe niko je nije imao, 
niko. To da ti bude jasno. Pogotovo poslednje vreme ni sa ženom sa kojom imam 
sinove nije tu dušu osetila. Pogotovo poslednje vreme sam ti je najviše otvorio. 
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Nije moju ni čovek kome sam rodila dete.. pa?  Pa to je lepo čuti i znati zar ne?
Uh zašto mi to nisi rekla ranije, govorila. Zar to nije divno čuti, znati. I ja sam svoju 
tebi dao, otvorio. ONA: Nebitno je to.  JA: Bitno je naravno. ONA: Bane je pričao 
da mu niko neće zabraniti da me voli. Zabranili su mu. Ti si mahao da ne varaš… Za 
mene je to bila prevara, šta ću ali je tako. Svako ima svoju tačku gde pada. Ne nisam 
pao, u tvom viđenju možda i nisam te ostavio ja, prekinuo ja. ONA: To nije bitno. Ti 
si stavljala tačke i prekide. ONA: I sada ne može da se promeni. JA: Opet ti ! Ok, ja 
sam kriva. Nemam drugu!!!!  ONA: Nema to sada veze. JA: Ima jer to je u tvojoj 
glavi. ONA: Jednom kada te neko proda, opet će. Da sam bio sa drugom i prevario 
te?! Kada postoji ljubav nema prodaje, prevare. ONA: Da ne visim po ceo dan više 
na FB i mesengeru, odoh. Sve to što si uradio je suprotno od tvoje priče. JA: Samo 
tvoje viđenje je to. ONA: Da je bilo nekih osećanja prema meni ne bi završio sa 
njom, tako je. Ja nemam ništa sa drugima. Opet ti, nemam ništa sa njom. ONA: Opet 
to je okidač, inicijalna kapisla. JA: Da je bilo osećaja ti ne bi otišla. IMAO SI SA 
NJOM! Nisam, dokle da ti se pravdam. Samo smo bili prijatelji. Imao si tel. vođenje 
ljubavi. Tačka. Empatisala je sa mnom. Čekao sam da se vratiš. Hallo ona zna da te 
volim. ONA: Zajedno ste uživali, šaputali, gledali se, svršavali, znaš šta voli, kako. 
Ona isto… To je to. Kraj. JA: Ne. ONA: Ja preko toga ne prelazim. JA: Nego je 
čitala knjigu i nije me imala. Ti si me imala. Ti me imala. ONA: Kako je ona imala 
knjigu? Deo knjige, jednu priču. ONA: Toliko ste bili dobri?  Mi smo prijatelji i ni -
šta više. ONA: Ti si postao prijatelj sa njom pošto smo se upoznali. JA: I ne udvara 
mi se niti ja njoj. ONA: Onda je sve jasno. JA: Ne nemam ništa sa njom. Opet ti. 
Hallooo! ONA: Neću o tome, to je već jasno. JA: Tebi nije jasno. IMAO SI SA 
NJOM! Idem, lep dan ti želim. Baš lep u pm mi je. Što se tu opravdavam. Što nisam 
u životu nikome. ONA: Potraži rame za plakanje, biće onda lep. Ionako kao nisi 
imao sex, prosek nam je u mesec dana jednom. Strašno! Nisam imao sex. Hteo sam 
da dođem, došao bih. Ni jednom me nisi pozvala. Kako se osećam onda, kaži? ONA: 
Ah, ni telefonom to više nije bilo zanimljivo.. Da li vidim da ti je stalo do mene.?! Ja 
sam isti, i istim žarom te želim, do tebe je bilo. Tvoje želje, poziva, glasa. ONA: Do 
mene???? Ti si kao bez inicijative J J J Pa i ja očekujem da me neko želi. Nara -
vno da je najmanji problem inicijativa. ONA: Nekada si čuo i najmanji uzdah i znao. 
JA: Ne treba mi mnogo, mali signal. Osećanje da me želiš. ONA: Pusti to, prošlo je. 
Ne nije dodao sam.ONA: Izgorelog niko ne zapali. JA: Miroslav niko drugi, nego 
Miroslav. Koji ti je dušu dao. ONA: Sada mi je lako, sve posmatram kroz prosto 
telesno uživanje… Ne nije tako napisao sam. ONA: Daješ se ti i drugima….
Ja sa tobom ni jednog trena nisam bio samo telesno kao što misliš. ONA: Biće tako, 
lakše je. Od sada tako, samo telesno. JA: Ne vidim ljubav, ne drkam, Vodim.
    ONA: Ja ću biti, za sebe kažem. To si i tada pričao.. zašto bi sada bilo drugačije. 
JA: Zato što se ništa nije prema tebi promenilo. ONA: Imaš post o poverenju i srcu, 
od skoro je. JA: Ja volim samo tebe. I dokle da ti govorim. ONA: Nemoj da me 
voliš! Ti to meni tako ne kažeš, ne vidim, osećam. ONA: Kažem. JA: I nisam te pre- 
vario. ONA: Jesi. JA: Drkajući sam te prevario. ONA: Sa drugom. JA: To je prevara 
po tebi. ONA: Da, drkao si i sa mnom. JA: Kada sam gledao porniće. ONA: Da to je 
prevara. JA: Sa tobom sam vodio ljubav. ONA: Ne, imao si komunikaciju sa ženom. 
Sa pornićima ne pričaš. Ona nije svršila zato što je pevala pesmu. JA: Kakva pesma? 
Neku pesmu pevala sa tobom i svršila. A ti onako za sebe drkao. Da i za onu Ivanu 
su ti napisali kako te je podmladila, sigurno ti je devojka a ti nisi na to nisi odgovo- 
rio. Vrlo simptomatično. Iz onoga ispade da ti je ona devojka!!!! Sa njom sam se 
video na piću, bila si tamo i samo smo popili kafu i slikali se. Ona ima svoju vezu, 
ima momka i ništa bre nemam sa njom. Šta ti je, dobro ne optužiš ceo FB. ONA: 
Znam, samo kažem kako to izgleda a ne da jesi. Ceo FB je optužen. JA: Strašno!  
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ONA: FBI radi. (hoće da kaže da sam pod prismotrom). 

Tue, Feb 6th 2018, 8:33 pm

FBI RADI

Pozvala me je. Nemoj više da si se usudio da me praviš ludom. Čas jesi imao sex, pa 
kada misliš da nemam dokaze, nisi imao. Ili si smotani lažov! Nećeš saznati odakle 
znam za vas. JA: Poslala mi je screen do te prijateljice gde sam dole komentarisao, 
napisao Andjela. Evo ti je Andjela, da ne bude da sam sanjala. Andjeo I Andjela
Propustio sam njen poziv. Laku noć, ne smeš da se javiš J Još tri puta me je zvala. 
Nisam hteo da se javim. ONA: Dosta sam energije potrošila. Zbogom.  

Fri, Feb 9th 2018, 10:23 am

Miroslave, ovo pišem da bih svoju dušu umirila i neke reči dorekla. Ti znaš šta se
desilo i šta se dešava u tvom životu sa drugim ženama. Sam si mi rekao u šta se pret- 
vorilo rame za plakanje, nisam ti stavila reči u usta. Ružno je da praviš  budalu od 
mene. Još si u to uključio i prijateljicu koja je tvoje "rame", čini mi se i sada. To sada 
i nije više važno.Ja ti opraštam, želim da pamtim lepe trenutke, mnogo je gor -čine 
sada u meni. Tvoje ignorisanje je bilo ponižavajuće, to ne rade ljudi koji nešto 
osećaju iskreno. Vreme će pokazati koliko sam u pravu ili ne. Ne moraš da odgo -
voriš.Briši to sto kucaš.
    Veoma sam ljut, jer jesi mi stavljala reči u usta i napadala me. Ispao sam budala 
pravdajući se. Nema drugih. Pokazao sam svoju ljubav. ONA: Ne, nego si mislio da 
sam ja od tvoje prijateljice saznala. JA: Pružio ti je, svoju ljubav koju si odbijala. 
Govorio ti, pričao, drugi su ti govorili da postoji jedna, neka. Ne, nema to veze, nego 
tvoje ponašanje u vezi toga. ONA: Ja priču nisam počela iz ljubomore. JA: Posle tri 
sata maltretiranja kao da sam u policiji, pukneš, i  posle toliko puta ne znam šta sam 
rekao, ti i dalje pričaš svoju priču, pa hajde da je potvrdim, pa budi u pravu. Jer si to 
tako želela. ONA: Zona sumraka. Iskreno, ne verujem ti i ne prebacuj loptu na mene. 
JA: Ležim i baš se mislim, nisam se u životu pravdao, šta radim pa ni ženi sa kojom 
decu imam a tebi sam našao. ONA: Ponavljaš iste rečenice. JA: Naravno da preba -
cujem, što sam ti dozvolio da vodiš takav razgovor. Naravno da ponavljam. Ili hoćeš 
da kažem da me boli ona stvar. Eto neću više ponavljati. A očekuješ da ja tebi dušo 
moja sve verujem? ONA: Nisam ja tema. Ti si tema od prvog dana dušo moja. To 
kako si se ponela, šta si mi sve rekla, napisala. ONA: Te večeri si bio tema ti! JA: To 
ljubav ne radi. ONA: Sada nećeš imati tih problema, pisaćeš samo lepe reči, imaćeš 
samo lepe reči…Bla, bla, bla. Ti izgleda hoćeš da prekinem ovaj razgovor sada. 
Opet se ponašaš! ONA: Nauči da razgovaraš. JA: Nauči dušo ti. ONA: Nisam ja 
duša. Ja pričam jedno a ti drugo. Ispadoh ljuborna budala, koja te maltretira!!! JA: 
Tako je. ONA: Kao u logoru sa lancima!!! Ok, ako je tako. Nema povratka. JA: 
Sačekaj moram u kupatilo. Pre mesec dana sam bio. I am frend with benefits. Takvu 
sam ponudu dobio, sećaš se? Sećam se I? Šta nije u redu? Pa takvi odnosi su samo 
prijateljski zar ne.?! Nema ljubavi. ONA: Da, i onda? Ti si želela samo takav odnos. 
ONA: Dobro i šta onda? Ili ja nisam samo frend with benefits! ONA: A šta si ti? JA: 
Ti mi reci?  ONA: Ne, moje pitanje je.? Ja sam neko ko ti je u krvi i veoma blizak. 
ONA: To je pesma J Noćas sam je čula i okačila J Nisam video. ONA: Nebitno. 
JA: Ništa nije slučajno i nisi je bez razloga okačila. ONA: Sve je namerno. Sa razlo -
gom, naravno. Gledala sam film, osetila čežnju, sećanje, sve je to za ljude. Ja to ne 
krijem. Ali to su sećanja, tamo neka ostanu. Najzad evo One koja je rešila da ih ne 
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krije. ONA: Ovo je distanca. JA: Znači samo u njoj se otvaraš? ONA: Ne, to se zove 
prihvatanje. JA: Ne nego te sada stiglo. Treba da se desi neko sranje? ONA: Šta me 
je stiglo? Da se otvoriš, pokažeš emocije, sećanja. Ne verujem. Ja verujem. Kada 
ostanemo bez nečega, onda shvatimo šta nam je značilo. ONA: Tako je. JA: Zar je 
toliko teško otvoriti dušu i voleti. Koju sam dušu ja to otvorila? Ti si znao da mi je 
prijao sex sa tobom. Da uživam. Šta je to novo? Ti si zgazio naše “prijateljstvo” 
pokazao si drugog Miroslava. Ta druga Ona i taj drugi Miroslav se ne poznaju. 
Nisam ja, nego si ti to uradila da vidiš onog drugog Miroslava. Htela si muškarca a 
ne smotanka, zaljubljenog smotanka. ONA: I dalje me boli tvoja neiskrenost, tvoja 
zelja da nešto što ti se desilo sa nekom drugom ženom sakriješ. A nismo ni bili zaje -
dno tada.Tada se probudio Miroslav, shvatio da je provaljen, sam si to rekao. Izletelo 
ti je. I ne pravi me budalom, molim te, to je najveći problem. JA: Samo ti pričaj 
svoju priču i ne pravi budalu od mene, ne pogoršavaj. ONA: To nije moja, ti si to 
sam rekao! Stavljala si mi reči u usta puna tri sata. ONA: Molim? JA: Tako je…Ne 
Miroslave nije tako. Seti se. Veoma dobro se sećam. Spremila si se za taj razgovor i 
krenula kao tužioc i ispitanik. Da se ne može doći do reči od tebe.. Sam si pomenuo 
telefonsko vodjenje ljubavi, fotografije. Dosta sam puta govorio, pravdao se.. Da. 
Hoćeš još? I video snimaka i pojebo sam ceo FB. ONA: Sam si rekao, hej!  Koliko 
puta sam ti ponovio da nije tako, ne ti si uporna, uporna. ONA: Ti si to već imao i 
misliš nema fotografije pa nema dokaza! JA:Hoćeš video da ti pošaljem? Hoću nara- 
vno. Nemoguća si. ONA:. Ja znam kako je tekao razgovor.. Znam i ja, hoćeš da se 
igraš, želiš da pobediš i budeš u pravu pa budi ako će ti biti lakše. 
ONA: Ja sam master of the game, uspeo mi je blef. Ne možeš to da oprostiš! JA: Ne, 
nije u tome stvar. A i ja sam dobila po nosu, nisam očekivala da si išao do kraja sa 
nekom J I tako je to bilo...Ma pojebo sam još njih koliko. ONA:Desilo se, šta ćeš. 
JA: Ako će ti biti lakše. Ako si, bolje nego da si smotan.Tako je. Ti i ne voliš smo -
tane nego macho muškarce. Hahahhaah uspela si i da me nasmeješ.. Desilo se šta 
ćeš.. Hahhhahaah tebi šta god da se kaže ne vredi ti. 
ONA: Ja volim ...Moj se ceo organizam kostreši... šta ću. Znak da nešto nije u redu!  
Hahahhaha tako je meni bilo. Znaš koliko puta dušo moja. Šta je moj organizam 
radio. ONA: Ima tu još šta primećujem ali neću o tome. JA: To je samo tvoje prime -
ćivanje… ONA: Ja nisam ni sa kim imala to što si ti.. Nisam rekla šta primećujem.  
Ako smo samo frend with benefits, nebi trebalo da te dodiruje, i pogađa, zar ne?
I opet mi stavljaš reči u usta šta sam ja imao. ONA:Tako je, pogađa neiskrenost.
Šta sam osećala nisam ni pokazivala, to smo se slozili?!
Drago mi je da vidis kako pogađa neiskreost. Kako je meni bilo! Tvoje nedorečene 
reči. ONA: Upravo si se saglasio da si bio neiskren!? JA:Ne u ovom slučaju, znao 
sam da ćeš to tako misliti,govorim o neiskrenostima i kako je meni bilo kada su stva- 
ri nedorečene i ti čutiš. ONA: Ti si imao sumnju! Tako je, kao i ti. Sumnje al sam se 
ja trudio da uvek objasnim. Da se opravdam. Što ti nisi činila. ONA .Ti si rekao šta 
si imao, i to bi bilo to da nisi počeo da to poričeš. A to šta si imao sa nekom dok nis -
mo zajedno, to je podnošljivo. JA:Šta reći ne zaplakati.. Kada ti neko kaže da on 
samo tebe voli, tebi nije dovoljno. Koliko njih ti treba tako nesto reći i napisati. (Pisa 
li su joj moji prijatelji da nemaju ništa sa mnom jer ja nju volim). ONA:Ne pričamo 
koga on voli, ne skreći temu. To rade i ljudi koji vole, znam to. Nećemo o tome, ja 
nudim konkretno, a ti ne. JA: Ja sam ti dao odgovor i neću se više pravdati. A Miro -
slav to ne radi.. Kada on voli on to ne radi. Jasno! ONA: Stani, sećaš se šta si sve 
izgovorio.? JA: Iznuđeni odgovori, igraš se to si i dobila. ONA: Da si sa njom samo 
drkao, ona je emotivna, ja nisam, da si joj radio isto što i meni. JA: Joj  i još njima 
hiljadu. ONA: Da te voli!  Jesam rekao da i još mnogo njih mene voli. ONA: Ne 
skreći temu. Mene mnoge vole, šta ću. ONA: Neka te vole…



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

158

Samo ona koja treba Ne. ONA: I ti i ja možemo naći one koji nas vole. Ti želiš da 
me povrediš, znam… Šta se desilo sa Miroslavom koji je šaputao strasne reči, delio 
uzdahe, po shemi, nebitno kako? Nisi više želeo, friends of benefits to ne rade? 
Molim te samo jedno, budi iskren, to je sve. JA: Takvog Miroslava možeš imati. Do 
tebe je. ONA: Mada više nije ni važno. JA: Vidiš šta radiš, po šemi. Ko kvari sve, to 
je tvoj izraz. ONA: Već je sve pokvareno. JA: Možda, možda ne. Mogu da shvatim 
to kao neko to sada radi jer voli. ONA: Pogrešno si se igrao… JA: Ti sa mnom. 
ONA: Rekao si mi da te pitam, ako me nešto zanima. Pitala sam i vidi šta je ispalo. 
Ne to nisu bila pitanja, to su bile optužbe, osude.! ONA: Sam si rekao za sex!!!! JA: 
Hahahha strašno. Pa igramo se. ONA: Nije strašno. To si želela da čuješ.? Nisi se 
igrao. JA: Sa tobom, da čuješ to si želela. Shvatio si igru ujutru, kada si se čuo sa 
prijateljicom. Dok sam se branio nisi verovala. Ne nisam se čuo, ne spominji je. Nisi 
se branio. ONA: Da je ne spominjem? JA: Nema ona veze. Pozvao sam je. O prija- 
teljima sve najlepše. I neću ništa loše da govoriš, misliš. Ne da nju lično branim jer 
misliš da imam nešto sa njom. Nego je ona bila pravi prijatelj koja je plakala zajedno 
sa mnom, zbog tebe. Zbog tebe. Plakala je i Marina, plakala je i Jelena. To su pravi 
prijatelji. ONA: Da, kako ti kažeš i zamoli taj Univerzum da nas razdvoji. JA: On te 
želje ispunjava jednom u sto godina. ONA: Ubrzaću vreme. Krenula si sa tim vidim. 
Ali i ti stariš zajedno sa njim mnogo brže onda. ONA: Ako JA: Strašno, šta reći a ne 
priznati. ONA: ?  Da ne možeš bez mene, da me voliš, želiš! ONA: To je strast. JA: 
Kako god da to ti zoveš. Ljuta sam na sebe. 
     Neke stvari ne možemo kontrolisati. ljuta što si dozvolila i dala mi svoju dušu.
Univerzum je čudo. ONA: Nije čudo.  Stiglo ti je obaveštenje gde si označena. 
Gledaj ih. ONA:? JA: Fotografije. Vidim napisala je. Nemoj to da radiš, ja nisam za 
tebe.. Odvajam te od drugih mogučnosti. Ti nisi za mene sada. Vidiš šta radimo jed -
no drugom???? JA: Ko zna zašto je to dobro. Vidim naravno.

Fri, Feb 9th 2018, 6:52 pm

ONA: Voleo bih da nisi ti ona koju u ovom času volim. Lepo J  Poslao sam joj 
pesmu: Zaboravljena kao pesma. ONA: Da, zaboraviti J Ja te već zaboravio pošto 
to želiš.. ONA: J JA: Prođi kroz one fotografije, i pogledaj koliko ih ima. I imaš li u 
svome životu još takvih i toliko. Pogledaj sebe kako izgledaš.? ONA: Kako? Samo 
skroluj kroz album, nije ih mali broj, ima ih preko 400. To ću kasnije. Imam čas. 
Verovatno izgledam zadovoljno, tvoja zasluga J Dobro urađeno J JA: Naravno, 
hvala. ONA: Da li se ponosiš sobom?  JA: Kao kreatora tvog izgleda na tim slikama, 
Da. ONA: A kreatora zadovljstva? Naravno odgovorio sam. Onda uživaj u tom ose -
ćaju. Jesi za pohvalu. 

Sat, Feb 10th 2018, 10:48 am
                    
Jutrić J Jutrić je i ona napisala. JA: Coffe time. Brekfast time. Valjda se ovako piše 
doručak! Breakfast. Znala sam da fali, nedostaje a. Uvek nešto fali J Poslala mi je, 
podelila svoj post a uvek sa tim tekstom, delenjem ide i profilna fotografija. JA: 
Ako se pisac zaljubi u tebe, niakda nećeš umreti! Moram u neki strip da uskočim J 
TK. Otkud moja slika???. Ovaj post, ti napravi više besmrtnica J J J. JA: Daaa J 
Odakle izaše ova slika? Pitala me je. Ništa nije slučajno, pa tvoja je odgovorio sam. 
Post sam slala..???. Uvek bude i slika tog ko je slao. Pošaljem joj screen kako sam to 
ja dobio u poruci. Slika sa tim tekstom. Nisam znala napisala je.  JA: Ni nećeš 
umreti, jer trebaš učiti. ONA: Ja hoću u strip!!! A šta da učim? Pitala je.
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Svakog dana vidiš ima šta. Sa kim si, taki si. Postao sam pesnik, sada trebam izgleda 
i likovni umetnik.  ONA: Jedan što crta kazao da me vidi kao Konanovu ratnicu!!!. 
JA: Ništa od romantične dame J Eto još nekome si postala muza. Neee. To je viđe -
nje napisala je. JA: Dama da, koliko još romantična, hm. Sve se uči. Ja je nisam 
upoznao. ONA: Biće da nisam iz tog stripa J J J. Šta ima veze, važno je da ćeš 
biti besmrtna u pesmama. ONA: Ću biti? JA: Jednog dana za godina sto!. ONA: Kad 
umrem? Nisi nikada ni pomislila ni sanjala da ćeš biti muza i u pesmama napisao 
sam. ONA: Nisam. Nisam ni ja znao da ću ih pisati. ONA: A i knjigu, ona je br.1 J. 
JA: Nije isto. Pisati pesme je umetnost i biti pesnik a pisac je drugo. ONA: Pesme su 
duša… Naravno da nisam ni sanjao da ću pisati bilo šta. Kroz te pesme sam i otvorio 
dušu. ONA: ?  Zbog jedne muze koja će biti besmrtna napisao sam. ONA: To sa 
besmrtnošću je šala, ne stvarna želja! Znam da sam u pesmi već!  Pa muze i postanu 
besmrtne, ostaju u pesmama zauvek napisao sam. ONA: Da… Hvala ti za to J. JA: 
Bilo mi je drago. ONA: I ne baš uvek, mislim. JA: Sve je bilo do muze i situacija, 
inspiracija. . Neke su ljubavne, neke su srene. ONA: Srene? JA: Srećne, neke su u 
rastancima, neke srećne. ONA: Srećne? Da, srećne. Iz nekih izbija ljubav u nekima 
se plače. Svaka ima svoju priču odgovorio sam. ONA: To je bogatstvo.  JA: Sve je 
puno emocija, naravno svaka ima svoj datum i po njemu se može videti kako se šta 
odvijalo u kakvom je stanju bio pesnik a i njegova muza. ONA: Tako je. JA: Eh ta 
muza šta napravi onda tada, a videćemo šta će sada. Hoće li biti pesama ljubavnih 
tih i kakav će to u ovoj novoj pesmi biti stih J. ONA: Pesnik. J. Eto je, kada se 
pisac zaljubi u tebe, nikada nećeš umreti i zauvek ćeš ostati u pesmi stih. ONA: Da, 
lepo. JA: Hvala, sve je do muze kakve će biti pesme te i hoće li i dalje biti nje u 
pesmama tim. ONA: Uvek bilo. JA: Pesnik se tu zadovoljno smeši i ponosi sobom. 
Uživa u osećaju zadovoljstva jer mu muza srećno u pesmama izgleda.. ONA: Čudan 
svet stihova. JA: Pesnik joj dušu dade i tu još ne stade. Romantična dama ona 
postade. ONA: Hahhhaa možeš da kreiraš po svom ukusu.  Ovaj pesnik ukus ima i 
ne pokazuje ga svima. Jedinstvena dama ona će biti i neće svoga pesnika kriti. ONA: 
Rimuješ? Sve si bolji J Hvala, nije do mene nego do pesme te i muze te. ONA: Pos- 
taćeš Šekspir J J J . Hvala. Ovu zbirku pesama posvećujem jednoj Onoj koja je 
bila inspiraicja i muza, za sve pesme i niko ih zaboraviti ne sme. A ima i pesma napi- 
sana još prošle godine. ONA: Lepo. Ne komentarišem mnogo, sve znam. Ne produ- 
bljujem. JA: Naravno da znam da znaš. ONA: Hvala. Ovaj pesnik je zaslužan i izg -
ledu tvom na ovoj fotografiji novoj, profilnoj tvojoj. ONA: Sada i to?  Zar nisam, zar 
nije zaslužan? ONA: Delom. Delom? Pitao sam. Mnogo velikim delom. ONA: Ima 
tu i mog udela. Naravno, vidim da si prošla kroz sve fotografije. ONA: Nisam. Ni 
nemoj, o tebi se radi napisao sam. ONA: Zašto?  Ne želiš sebe videti?  Ne nisam se 
setila. Eto sada sam te podsetio. ONA: A posle ode notifikacija.  Sory, nisam ukapi -
rao.? ONA: A i ne volim sebe na fotkama, ne baš. JA: Ovo nisu obične. ONA: ? Ove 
su posebne. JA: Ovo nije službena Ona, tako je. Poslao sam joj našu zajedničku 
fotografiju. ONA: Nije. Letos J Sve su tu napisao sam. ONA: Lepo.  Gledaj samo, 
idi redom. ONA: Sporo mi je. Ko je gledao ove fotke još? Svi, zar ti je to važno. 
Koji svi? Pitala je. JA: Koga želiš kriti? Sebe, mene, nas. Pazi šta ćeš odgovoriti. 
Sve u stihu i prozi. ONA: Sada je drugačije. Nismo u vezi, to je naš svet i ničiji više. 
JA: Po tebi nikada nismo ni bili .(postojali). ONA: Jesmo na neki način. JA: To 
kakav ću ja prema tebi biti, samo će od tebe zavisiti. ONA: Znaš šta ja mislim. Mi 
ćemo svako svoj život da vodimo i tek onda ćemo znati…Vreme će pokazati. JA: I 
pazi šta ćeš napisati. Biti će kasno dušo moja.  ONA: Ne želim da pazim. Neka bude 
kasno, tako onda treba biti. Znam da ovo što imam sa tobom neću imati ni sa kim.
JA: Al to je ona koja ne samo da sanja, nego zna i da kvari. ONA: Znaš da ti da zbog 
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tebe mi energija leti u atomima J JA: Drago mi je naravno J Ali to ćemo sada po 
strani dodala je. JA: Ne neke stvari se ne sklanjaju i nema se vremena. ONA: Posta -
će vruće.. JA: Neka, sudar svetova. Šta znači sudar svetova pitala je. Sudar tih 
atoma, dve energije, prasak. Erupcija J napisala je. JA: Svega, svakog tvog atoma. 
ONA: Da. Ti to vešto koristiš sa ženama. Ne, ovo je razgovor samo naš i ovih naših 
reči. Valjda toliko kapiraš rekao sam.ONA: Mislim uopšteno. JA: A ne nešto i znači 
to što sam ovog trena tu. Svoje vreme, svoje pesme, reči tebi dadoh. ONA: Pričam o 
veštini i uticaju na druge osobe. Dao si ono što želiš, zbog sebe. Ja sam ti dala sebe. 
JA: Ne, nego tebi dušu dadoh i naravno sebe. ONA: Duše su se spojile, to je ok. JA: 
I duše i tela. Da i tela napisala je. JA: I ja sam sebe tebi dao. ONA: Znam. Dao si i 
uživao u davanju. I primanju, da nije tako dal bih sada bio ovde?. ONA: Veze su tu, 
još traju a život ide dalje. JA .Naravno da ide, pa nije stao. ONA: Naravno. JA: Šta 
da radim sa tobom? Ubacit ću te u onaj sanduk J 
ONA: Frends with benefits, najbolja definicija nas. Neću da te povredjujem a ni ti 
nisi cvećka J. JA: Vidi, to frend with benefits zaboravi. ONA: Eto šta da radiš…
    Da se družimo radi sexa ne dolazi u obzir, jer mogu onda da se družim sa bilo kim 
a dal sam cvećka jesam, koja je od svih izabrao tebe. Ja ću biti sa onom koju volim. 
ONA: Ne ljuti se. Da bićeš, znam. Rekao sam ti malopre, moj odnos prema tebi će 
zavisiti samo do tebe same. ONA: Da, razumem.. JA: Pristaješ da ti budem prijatelj 
sa povlasticama i da se samo tako vidjas sa mnom. A u međuvremenu da jebem i šta 
drugi i da dođem kod tebe? ONA: A kakav je naš odnos bio u zadnje vreme? Bio je 
do tebe.. napisao sam. ONA: Pristajem uz zaštitu J J J Do mene je bio? Mislim i 
na priču preko slušalica…(Pristaje da imam svoj život da spavam sa drugima i da bi 
ona spavala sa mnom kao prijateljem sa povlasticama uz zaštitu.). Ja sa kim budem 
bio, neću biti sa još nekim i sedeti na dve stolice. A naš odnos je bio i zavisio od 
tvog raspoloženja, tvojih emocija. ONA: Onda ništa… budi samo sa tom. JA: A na 
priču i zašto nisam vodio ljubav sa tobom, nisam iz razloga što to nisam osetio kod 
tebe i da ne ispadne da sam sa tobom da bih to radio. Trebaš mi uživo. Ti tvoje telo, 
ti cela sva. ONA: Ne zasmejavaj me. Pričamo 10 sati.. paalo hot talk. Bi bilo da si sa 
mnom zato. Lepo ti kažem da sam osetio da to želiš, bih al bi ispalo da sam sa tobom 
zbog toga. Ne osećam te. ONA: Loše si osećao! Ne, ne osećaš. (hoće da kaže da kao 
nisam osećao kada me želi. Znam da je tako al to je potreba za sexom i znao sam da 
me želi samo tada). Kažem ti do tebe je. Ja sam isti, ne osećam da me želiš! ONA: 
Onda to nije to. Do tebe je, ako rasturam svaki tvoj atom. Pokaži to, ne krij svoje 
emocije. U tome je stvar. ONA: To nisu samo emocije. To je i zelja, potreba, tebi je 
to bila svakodnevna potreba...
I, šta se desilo? Kada nešto želiš, to i dalje napadaš J JA: Ne nije. Promenio sam se. 
Znam da je potreba al  mi dušo, osećanja na prvom mestu. Nije problem napadanje. 
Ispalo bi da sam zbog toga sa tobom. ONA: I zbog toga, naravno. Ti voliš sex, 
uživaš u tome. Explorer? . JA: Naravno da, al je važnije sa kim. Zar misliš da te ne 
želim. Što sam i sada tu sa tobom? Ovog trena? Nisam to rekla. A i ne osećam tu 
želju već neko vreme, iskreno. JA: Zato što sam ja stao, do oboje je onda. Al rastu -
ram svaki atom u tebi zar ne? ONA: Da, jednom u……… Moglo je i ne jednom 
u…..nije do mene, govorim ti. ONA: Ali nije.. čak ni virtuelno. Više ti nije izazov..?   
Kažem ti, jer nisam hteo da ispadne da sam sa tobom zbog toga. Jeste naravno, ja te 
osećam kada me želiš. U tome je takodje stvar. ONA: Ne, čak si i u toj priči posus -
tao, izgubio žar. Ne vadi se stalno na mene. JA: Jer tvoja osećanja ne osećam, ne ču -
jem. ONA: Ti nisi kapirao više kada tee želim!  Jer ih pokazuješ samo u tom trenuku 
ili ti činu, samo kada vodimo ljubav ih znaš pokazati. Da me želiš, voliš i ne i pre i 
posle. ONA: To je taj izazov o kom pričam, izgubio si ga. JA: Tako da imam osećaj 
da me želiš samo tada i zbog sexa. Trebaš mi da me voliš i želiš i pre i posle i svakog 
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trena. A ne samo kada te zasvrbi.  ONA: I onda ne znaš da želim sex sa tobom? 
Kontradiktoran si.  Ali ja želim više, ne samo sex. Nisam kontradiktoran, želim 
mnogo više od sexa, želim emocije, ljubav, osećanja. ONA: Ako znaš da to želim, 
uživam sa tobom, onda ne misliš da li da kreneš u tu priču..Razumem, želiš i van 
kreveta stalno emocije. Zato uživaš u emotivnim ženama…Da, zato sam sa ovom 
koju želim da otvorim, jer znam da nije ovakva kakva se prikazuje. A kakva je pitala 
je.. Duša koja se treba otvoriti do kraja, do jaja. Plaši se ljubavi, povredjivanja. Emo- 
tivac koja je željna ljubavi. Na slikama se sve vidi. Željna?  Naravno dodao sam. 
ONA: ? Ok.  Prevrnut ću laptop. Što pitala je. Muza nije samo pesnička. ONA: Na -
pad? Ovaj pesnik poznaje svaki tvoj milimetar. Napad! ONA: Znam. Tom pesniku 
sam se dosta otkrila. Zna dosta toga šta mi prija. JA: Još uvek uči, otkriva i uči svoju 
muzu. Šta me učiš?  Sex? Životu, ljubavi, emocijama. Nečemu novom u vodjenju 
ljubavi i naravno u sexu. Otvorio sam te u komunikaciji, delima. ONA: Jesi u nekim 
stvarima. Ne muči me sada… Daaaaaaaa voliš to, voliš moj dodir, glas.  ONA: 
Neizgovorena želja je veća od najjačeg vriska!  Dosta je bilo. Kočimo. Uhhhh opet 
da bude po tvom a posle Miroslav neće. Hajde po tvom.. napisala je. To ćemo osta -
viti za noć i kada budeš ti me želela. ONA: Naravno. Jbg da ti kažem opet kako imaš 
lepu ribicu uobrazićeš se. J ONA: Ne, sve su lepe na svoj način. Ova je joj kako 
taman. ( lalinski izraz).
Kako prija i miris i ukus. Ti prijaš, to si ti. ONA: Da, JA: Ti kao biće ne, tvoj deo 
tela, nego ti. Cela ti. ONA: Ma, ne ulazi u mene biće, već ti.  Da ja, uhhhh. ONA: To 
na kraju pruža zadovoljstvo. JA: Onaj osećaj spojenosti, kada smo jedno. Ona razme 
na sokova, hormona.  Da, kao što si pisao u knjizi dodala je. Ono ljubljenje gore do -
le. Ne, ono je bio šablon. Ovo je ljubav, tamo nije bilo emocija.  ONA: Uvek se sve -
de na isto. Isti rezultat… na to mislim. Nije isti. Svršiti, imati sex sa nekim i voditi 
ljubav sa nekim. Dodao sam. ONA: Svakako svršiš. Kako je isti rezultat pitao sam. 
Mogu i sada da svršim. (samo misli i ispada da joj je važno to u sexu da dodje do 
vrhunca i da svrši i da je to wow.). ONA: Znam da nije, osetili smo to…. JA: Tu u 
krevetu mogu i sada da svršim, da li je isti rezulatat to misliš ? Naravno da smo 
osetili čim sam nastavio da te želim zar ne? Čim rasturam svaki tvoj atom. Hahah 
nasmejala se. Zloupotreba Atoma. Jbg parola snađi se. Bar nešto, rad na svim fron -
tovima. ONA: To će uvek da bude, ne može se izbrisati. Čuvaćemo to u nama J  
JA: Svako voli i želi ono što mu prija i čini dobro, niko neće loše. ONA: Da. Ja sam 
ti u krvi kaže Zdravko! Dodao sam. Ko je Zdravko? Pitala je. Čolić u pesmi odgo -
vorio sam. ONA: Aaaa. To ti voliš da kažeš.! JA: Pisao čovek pesmu za mene. Ne 
nego ti to voliš da kažeš. ONA: Ti me sexualno privlačiš, to je istina! Eto vidiš zašto 
ne vodim ljubav sa tobom. Ili si cela u tome ili ne a šta je sa mojom dušom a ne sa -
mo kurcem. ONA: I tvoja duša, naravno. Nisi prazan. Onda kakva je to konstatacija, 
samo sexualno.!? ONA: Ali si otkrio da vodiš ljubav samo sa emotivnim partnerka- 
ma. Ne piše samo. Pa otvori se i budi emotivna pa da vodim i sa tobom. Dušu sam ti 
bre dao. ONA: Daješ mi uslov? I mesto da odem u grad i nešto uradim, se tu zezam. 
Naravno da dajem uslov. ONA: Idi Sorry i ja idem da radim nešto. .Sorry što ti kra -
dem vreme. Molila bih bez ignorisanja.  Oteraj me u pm, ali bez ignorisanja.  Poni -
žavajuće je. Thanx. Znam osećaj napisao sam. ONA: Nije baš isto.  JA: Znam osećaj 
al eto neki napredak kod tebe koji mi se dopada. Dobar tekst napisala je. Hvala 
dodao sam. 

Sat, Feb 10th 2018, 9:43 pm

JA:Vreme popunite uz svakog, dušu popunite uz posebnog. ONA: Da! Ima nas J 
napisao sam. ONA: Tu J Sa prijateljima sam (Naš kružok u kome sam i ja bio). 
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Pozdravi ih, hvala. Da. Mi smo u kućnoj varijanti napisala je. Poslao sam joj kratak 
video žive muzike iz bašte kafića u koji sam rado odlazio a bila je subota. Kada je 
pošla da spava napisala je Noć, lepo spavaj. JA: Laku noć J Hvala, sanjaj lepe 
snove. Slušala sam, spavaj J Gledam film. Ja mislio da si ti već zaspala. Probudila 
me poruka. Video sam upravo jedne lepe ruke kao tvoje.  ONA: Gledaj film ;). 

Sun, Feb 11th 2018, 12:35 pm

ONA: Jutric❄Love only love❤  Podnić J napisao sam. ONA: Da, dobra dušo J 
Hvala dušo J Slažem pesme, radim prelom zbirke. Audio? Pitala je. Knjiga, bolje bi 
bilo audio ili oba. ONA: Audio najbolje. Voliš taj moja glas J konstatovao sam. 
Vole i druge J ( Mislim da je u ovom periodu bila ljubomorna). JA: Voleće i milion 
njih. Bitno je koga će ovaj glas voleti. ONA: Naravno, duševna hrana je to, milioni 
WOW.  JA: Ma ne, i da, to je samo odgovor na to da ga vole i druge. Do nje jedne 
je. To je duševna hrana. ONA: Verovatno J Kako si FB zavodnik?  Propustio sam 
njen poziv.  Pozvao sam je. Pozvala me je. Pričali smo i uglavnom se optužujemo, 
raspravljamo. Nema leba od nas napisala je. JA: Zavisiće od tvog ponašanja prema 
meni. ONA:Ti si svoje pokazao!  I ti svoje. Kada te neko voli ne ponaša se ovako.! 
Kako se ja ponašam? Pitala je. Propustio sam njen poziv. Greška, ne zovem. Kako se 
ponašam? JA: To se ne može pogrešiti! (mislim na to da  je nemoguće pogrešti. Ili 
zoveš nekog ili ne). Može, stigle ruže u poruci napisala je. JA: Ja znam kako izgleda 
tvoj glas, tvoj izgled, tvoje nežne reči i ne može se pogrešiti u pozivanju nekog. 
ONA: Kako se ponašam? Može. Stigla je poruka i ode u deliću sec. Kako se pona -
šam? Pita ponovo. A ja ti ruže nisam slao. Neko ko voli, zna se koja je boja tona, 
svoga glasa. Kako to pokazuje, šta govori i sl.  Kako se ponašam ponovo pita? A tek 
da kažeš da ne želiš da me vidiš i uključiš, značiii… Kako se ponašam treći puta 
pita? Neko ko ti je dušu dao, a ti to ne radiš . Kako se ponašam?  Javiću ti se na po -
ziv samo kada budeš uključila kameru i rekla Miroslave hoću da te vidim. Kako se 
ponašam? Čekam odgovor. Kao neko kome nije stalo do ljubavi. Kako pita?  Ko ne 
voli, kome je sve jedno. Mogu se kladim da nisi pogledala one fotografije. Biće kao i 
sa videom, jednog dana ćeš. ONA: Pusti fotografije, to nije tema. JA: Nema pusti, 
još kakva tema. Za mene je sve što ima veze sa nama i kada ti nešto kažem,pošaljem  
ko je i šta je prioritet. Nego se jedva dočeka. Ti znaš da te neću zvati na video call. A 
jeste, mi smo se upoznali pre par minuta. Vidi. Pati, šta god, da ti se dešava. Hoćeš 
da te ignorišem. Upalićeš je sama jednog dana, biće kasno. Vidi se koliko ti je stalo 
do mene. ONA: Ok, biće kasno. Šta da radimo.! Nećemo da se pljujemo sada zbog 
toga. JA: Menjaš se, prilagodjavaš. Radiš stvari koje nisi nikada, na mesec letiš. 
Pođeš pešaka za tvoj grad ili moj. ONA: To je neozbiljno. JA:Ne to je ljubav, tu pre -
vagne srce u odnosu na mozak. Imaš moj post. ONA: Pusti postove to nije sve koji 
delim sa nekim sa kim sam u ljubavnoj vezi. JA: Govorim o srcu i mozgu, ljubav i 
racio. ONA: Kako se leči ljubav? Ima i taj post.  JA: Tako što se voli, otvori duša, 
prepusti, pobedi srce razum.ONA: Ti misliš da sada ti vodiš u našem odnosu. Ja sam  
te već prepustila…Neću rat na taj način. Neću ovaj nemir koji mi gori u grudima… 
Želim ljubav, ne ovakav rat. JA: I ja je želim, onda otvaraj se, kaži, pokaži, prenesi. 
ONA: Ne, neću se otvoriti, želiš da me povrediš. Samo sam se zatvorila još više. 
Povređeni smo oboje dodao sam. ONA: Idemo svojim putem, neću da budem deo 
cirkusa. Želim te, ali će i to proći… Zašto misliš da želim da te povredim.? Želiš da 
mi vratiš.. Ti nemaš pojma koliko te želim ali mogu to da kontrolišem..Neću ti dati 
da me povrediš više od ovoga. Uletela sam u zamku J
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Ne ja sam. Uleteo al ne u zamku. Nema zamki sve je ovo zbog te  tvoje kontrole. 
Mesto da to što želiš i pokažuješ, čuvaš se. Čega bre?! ONA: Ne, ovo je zbog toga 
što nema dovoljno telesnog, realnog, životnog. JA: Uvek sam pokazivao da to želim. 
Ti si ta koja nije htela. Sinoć sam bio sa drugom u tom kafeu. Mislio na tebe, da si 
mogla da vidiš tog Miroslava, koji ume da peva, pleše. ONA: Pusti sada to…Nema 
realnosti za neki život dalje. Opet racio napisao sam. ONA: Da taj Miroslav. Opet 
jebeni racio. Ubi me, ili me čuva. . Čuva te od ljubavi, ubit će te i srećna si zbog toga 
napisao sam. ONA: Da… Srećna?  Pa nisi! Nisam odgovorila je. JA: Racio ti ne 
dozvoljava. ONA: I to se uči.. Imaš ovu zaljubljenu budalu koju možeš kada je god 
ljut da pridobiješ za par minuta, koji nije zlopamtilo, koji nije osvetoljubiv. Ko je 
duša. ONA: Ti si tu, ja ovde. Beži od mene najbolje. Ovako na daljinu samo..JA . 
Ima jedna moja pesma, sećaš se o odustajanju je. Ima jedna koju nisam  čitala. Znam 
koJA: JA: Najlakse je odustati, rekla si i Miroslav nije odustajao. ONA: Da, ali ovo 
je realno. Opet racio napisao sam. ONA: Da, opet. JA: Srce hoću da čujem, osetim.! 
Da ga nema (misli na racio) sada bih ti rekla…Kuca srce…Ja volim ovaj vreli 
osećaj, i to je lepota. Zar misliš da moje ne. I mene u tebi J Šta mi to radiš? ONA: 
Malo hormONA:. to. JA: Kao kada se dvoje posvadjaju pa posle noću se najbolje 
pomire. ONA: Najbolji sex je tada znam. Znam, ja sam sa tobom vodio ljubav. I ja 
sa tobom dodala je. JA: Boli me srce. Nemoj, molim te. Tu sam uvek za tvoje srce. 
U njemu sam, šta god. JA: Da jesi u njemu, šta god. ONA: Ne takoo, ja sam za tebe 
uvek tu. A kako pitam? ONA: U srcu. Šta to znači ne tako? Pitam je.. ONA: Ne tako, 
kao sećanje samo. Već te osećam. Mnogo te želim..Uhhh. I smiriću se sada. JA: Pa 
niko se nije osećao tako kao nas dvoje. 
ONA: Ne znam za druge….Ja govorim o nama, nema tu smirivanja, nema racio. 
ONA: Ima, ima. Nema dušo moja, srce pobedjuje, ljubav. ONA: Ma mi uništavamo 
jedno drugo. JA: Ko zna zašto je to dobro, kao reka Ibar koja teče i nešto se dešava. 
Hahahha nasmejala se.Uhhhhh. JA:Znaš da mi nije teško da kažem,govorim i želim 
te i ljubim te i volim te, ljubavi. Pa svako to voli da čuje a tek ja vrišti sve u meni. 
ONA: I u meni. JA: Ko će prvi? Šta da vrišti napisala je. Hahahah nasmejao sam se. 
ONA: Ja ne vrištim. Evo ja izlazim na prozor pa onda pokaži, reci, govori. ONA: 
Šta? To što osećaš da ne bi vrištala. ONA: Želim te… I ja tebe jako i još. Oboje smo 
uzdahnuli i napisali uhhhhh. JA: Izgleda da sve stane u to uhhhh. ONA: Da, sve je tu 
tim slovima. JA: Volim te budalo mala J ONA: To ne valja? Može proći, samo po -
većaj broj slova hhhhh, dodao sam.ONA: Da, ljubav.. ovo je šta god, ali te želim baš. 
JA: Uhhh šta mi radiš, nemaš pojma kako ja tebe želim. ONA: Neću više, samo je 
lep osećaj. Gorim, treperi u meni.. i još po nešto. Neću u detalje. 

Sun, Feb 11th 2018, 10:22 pm

Pozvao sam je. Propustio sam njen poziv.                

Mon, Feb 12th 2018, 8:17 am

Ti si se sakrio, da se ne vidi da pričamo J Pozvala me je.  Jutrić. Pa nije ukljućena 
kamera J Jutro napisala je. Pozvao sam je.  ( stavljam joj reči u usta jer sam očeki- 
vao ovako nešto). Dobro jutro Miroslave ljubavi, kako sam uživala sinoć. J J J  
(Vodili smo noćas ljubav). Dobro jutro, bilo je divno, jos sam puna energije od  juče. 
J Drago mi je.  To voliš da čuješ J Svako voli lepe reči i osećanja ljubavi u njima. 
ONA: Naravno. Šetaju mi neki atomi po stomaku J J Lepo. Šeta Miroslav. J 
Energija napisala je.  Poslala mi je post. Sliku sa tekstom. Može sex večeras?? Ne 
mogu, koči mi net... 
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Lep ti dan želim, pozdrav ONA: Hvala sam napisala. Kakav zvaničan odgovor J J 
J Pa zvanično si mi poželela J Opa, menjaš se!  Ma ne dušo, menjaš me. Znaš 
valjda kako se ponaša žena koja voli i posle takve provedene noći. ONA: Osećam 
malo zajebancije u tom. Ne znam kako se ponaša žena, znam za mene. Tebi očito 
fali ta neka koja se tako ponaša. JA: Onda to pokaži da ja to osetim. ONA: Te reči 
koje čuješ ili šta već ispade da je to najbitnije. Nisu najbitnije al jesu bitne odgovorio 
sam. Nije isto kao kada se priča sa komšijom ili drugarom. ONA: Ne, ja te menjam, 
ne znam kako.. I ne pominji komšije. Pričamo o nama.Ti si život sveo na reči, dopi -
sivanja na FB, koketiranje, flert, prijateljstvo. JA: Svaka tačka, svaka reč pokazuje 
emocije, stanja J Reči su veoma bitne, ljudi  vole da se druže sa mnom. FB koristim 
zbog pratioca i svega ovog što radim. To nije odgovor? A i ti ne kažeš ništa posle 
sinoćnog dešavanja. 
ONA: Naravno da ću da kažem. JA: Al sam želeo tebe prvo da čujem. ONA:Ne, 
pusti to...Nemamo mi obaveze jedno prema drugom.. Ništa ne mora. Sve vreme 
čekaš ja da kažem, da se izjasnim. Nebitno je to. JA: Da, bitno je meni, ja sam 
govorio, ja sam se izjašnjavao. Ti nisi muškarac koji stoji uz mene, ti stojiš naspram 
mene sa svojim prijateljicama. Kako se to isprečilo među nama, tek sada vidim. 
JA:To je tvoj izgovor, ja prijatelje i prijateljice mogu da imam milion. Sinoć sam 
stojao uz tebe zar ne? Da li si ti žena koja stoji uz mene? ONA: Sinoć je bio samo 
naš trenutak. Ti si oženjen kako da stoji javno neka uz tebe.? JA:To je tvoj izgovor. 
Ja sam oženjen samo na papiru. A kada budem doneo odluku da se ženim ponovo, 
razvešću se i zvanično. ONA: U te odluke ja ne ulazim. Konstatujem sadašnje stanje. 
To su činjenice. JA: Koje su nebitne i nikom ne smetaju osim tebi i javno uz mene 
može ona koja će to želeti i koja me voli. Ja se ne krijem. ONA: Tebi ili već kome. 
Samo meni smeta? Zanimiljivo...Nema veze, živećemo svako svoj život. JA: Pa ti 
spominješ. Kakve sve izgovore imaš. ONA: Svako će naći ono što želi, to stoji od 
početka. JA: Samo se vrati unatrag šta si mi sinoć pisala. Jasno sam to komentarisala 
uvek. Da te želim,mnogo da neću tako nešto verovatno ni sa kim. JA:Uzmi ili ostavi 
kako sam ti i rekao pre.! ONA: Kakav odgovor na moje otvaranjeJ J J JA: Vidi, 
napisala si malopre da idemo svako svojim putem i da ja nisam za tebe. Nalaziš 
izgovore. Ko kvari ovo sve to, ja ili ti? ONA: Ja, izvini bore se racio i emocije. 
Zajebano. Neću više da te uvlačim u to. Nisam fer znam to. Jesam đubreJ Kaži 
nešto... (čutim, ljut sam) Što volim sa samom sobom da se dopisujem. Jasno mi je. 
Ali si mogao da napišeš doviđenja. J 
      Uključio sam racio i znam da si sinoć bila takva samo zbog sexa. Nisi ti za mene. 
Ti ne umeš da voliš. ONA: Hvala na odgovoru. Ako je ono sinoc samo sex...Jednog 
dana ćeš ukapirati moja osećanja prema tebi. Možda ti bude kliknulo:) Da je tako, 
bila bi danas drugačija i osećanja se ne čuvaju za jednog dana.
    
Mon, Feb 12th 2018, 10:11 pm
      
ONA: Kako drugi koučevi nemaju takvu prijateljicu koja piše poruke skoro lične 
prirode na zidu. Tebi je duševna hrana ti hvalospevi. JA: Ne nego ću zbog tih kojima
to smeta, da javno zabranim da mi se bilo šta piše po zidu. A od tebe sam očekivao 
ličnu poruku a ne o glupostima. ONA: Meni ne smeta, nego baš upada u oči. Pita me 
prijateljica da li ste u vezi. Mislila je da si sa mnom. JA:Ta prijateljica bolje zna 
izgleda od tebe to. ONA:Izgleda J Pošaljem joj svoj post:  Kada nekog voliš onda 
si u stanju se popeti na spomenik u centru grada, i vičeš na sav glas da čuje to ceo 
uni -verzum! ONA: Očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u našem malom stanu.. JA: 
Onih braon. ONA: Da. JA: Ili plave moje oči plave. Oči boje neba. Da, napisala je.
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 Ljubi ih!. Očiju tvojih da nije ne bi bilo neba u malom našem stanu. Smeha tvoga 
da nema zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali. Slavuja tvojih da nije vrbe ne bi nikad 
ne -žne preko praga prešle ruku tvojih da nije sunce ne bi nikad u snu našem 
prenoćilo. Čak tvoja prijateljica zna osim tebe da sam stobom. Tebi još izgleda nije 
niko javio, neobaveštena kao Koštunica. ONA: Ta.. Da, ta.. Ti sve izvrneš. JA: Da ta.     
Mislio sam na tebe a od tebe sam očekivao drugačije poruke kada se probudiš. 
ONA:  Čekaj, moram nešto da završim! Probudila se zadovoljna JA: Drago mi je 
odgovorio sam. ONA: A šta fali tel sexu? Pa posle toga sam bila zadovoljna, ne fali 
ništa. JA: Ne razumem? Falim. Za tebe je to bio sex. Zaljubljena žena koja i voli se 
drugačije ponaša. Pogotovo ujutru. ONA:Ne znam ja to kako  Kako se ponaša? J
Pitala je. JA: Gledaj neki film onda pa nauči. Porniće?. (opet samo misli na sex.) 
Ljubavne filmove. Si ti bre volela u životu? Da odgovorila je. Bilo pre sto godina pa 
si zaboravila. Izgleda mi, je odgovorila. JA: Odgledaj dobar ljubavni film pa se 
priseti. ONA: To je film nije stvarno.JA: Pa kako naučiš, zar misliš da ne znam kako 
to izgleda. Ponašanje, glas. ONA: Ja u ljubav više i ne verujem. Sve je to isto 
sr…..e. JA: Vrištiš iznutra, moraš dati da bi dobila. Ne samo da primaš. U sanduk 
stobom, zatvoriti te. Za tebe je to sranje!! ONA: Jeste. Svuda je prevara, foliranje, 
nepoštovanje.. Kakva crna ljubav. Gde si nestao?.. JA: Iz tvog života. Ostani u istom 
sranju. Ja sam čovek od ljubavi. ONA: Love only love  Ti jesi, tako i treba. J
Veruješ u ljubav. Što sada čutiš? Ako nećeš da kuckaš kažeš doviđenja. JA: Ja sam 
ljubav, ja sam srce i čovek sa vizijom. Doviđenja. ONA: Onda imaš sve što ti treba. 
Doviđenja. Nasloni se na neko rame. JA:Hallo teraš me od sebeeee, šta radiš to. Tebi 
čovek i treba da kaže doviđenja. To je trebalo biti tvoje rame al za tebe je ljubav 
sranje. ONA: Trebalo ali nije. Sudbina.JA: Ništa nije slučajno, seti se. Stalno me 
teraš od sebe i konj bi odustao do sada. ONA: Odustani….. JA: A na čije ću se rame 
nasloniti ne treba da ti bude onda krivo. Naći ću nekog ko će umeti da me voli i da 
ne radi sa mnom to što radiš ti. ONA: Niko i neće da ti radi što radim JA: Nađi. 
Nasloni se, sada me to ne iznenađuje. JA: To su tvoje reči o naslanjanju, ne moje. A 
to što radiš ti, nema veze sa sexom.ONA: Kako nema veze sa sexom.?  Rekla si niko 
neće da ti radi što radim ja.!  Nisam mislila na sex. JA:Nisam ni ja. I naravno da 
neće niko da mi radi šta mi ti radiš. Kada se neko voli ovoga nema. ONA .Mi priča -
mo, to rade svi. JA:Meni treba neko da me voli i ja da volim. Znam reče. Zar i to 
treba da te učim.! I to? Šta si me još učio? Pitala je. Znaš ti i sama. Možda!. Otapao 
sam glečere, zar treba da te učim šta je ljubav i kako se ponaša zaljubljena žena. 
Kako god ispade da si se mučio. Bole me oči, teško kuckam.. ispade sve užas  Pa J
naravno nije bilo lako. Gde su sve one reči od juče predveče ili su pisane jer si me 
želela sexualno ili su pisane bez emocija. Želim te ja i sada napisala je. Kako me 
želiš? Onda se popneš na svoj spomenik u centar grada i vičeš iz sveg glasa da i 
univezum čuje. ONA: Luda želja, šta je tu ružno.? .JA: Tako i ti meni odgovaraš.! 
ONA:Nije ružno, pitanje je kakva želja. JA: Nije odgovor na moj komentar u vezi 
spomenika, nego se popneš na vrh brda, spomenik i vičeš iz sveg glasa. Miroslave ja 
te volim, ne mogu bez tebe, želim te, šta god. Miroslaveeeeee ljubim, volim. Ne 
mogu da spavam, nemam mira, stalno mislim na tebe. Nemaš pojma kako te želim i 
sl.  ONA: Želja… Pitam kakva? Samo želja od svega što sam napisao. ONA: 
Dovoljno.. Ostalo ne treba da znaš. JA: Nego ko treba da zna.? Ja odgovorila je.  
JA:Brat od muške tetke, strina,ja il niko. Ja treba da znam! 
Hahahha nasmejala se. Da, oči me bole, nemam naočare.!  JA: Sve to ništa kada se 
voli nije teško, ni reči, ni napisati. Niti trebamo jedan drugom izvlačiti reči iz usta na 
silu. To samo izlazi J ONA: Napiši dve reči i ok je. JA:?  Da! A ti da te čujem? Ne 
znam.. odgovorila je. To su dve, ne znam. Ne moraš ih nekada napisati, ima toliko i 
smajlija koji govore hiljadu reči. ONA:  Nisam baš ljubitelj!  
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JA:  I ja mnogo nekih stvari nisam ljubitelj pa se prilagodim, menjam se, učim. 
Postaneš ljubitelj jer nekoga voliš. Radiš lude stvari zbog toga. ONA: Da, a ja više 
ne mogu da kucam.  

Tue, Feb 13th 2018, 8:06 am

Pozvao sam je. 

Tue, Feb 13th 2018, 10:46 am

ŽENSKAROŠ

Jesi li dobro, spavaš kao začaran? Hihi jesam, još pajim J Al te ukopa ovaj Dalibor. 
Prozva te ženskarošem J J Gde ti ode smisao za šalu? Dobra dušo još si začaran J 
JA:Aha, bio sam kafu da skuvam. ONA: Prijatna kafica. JA:Hvala dragi J ONA: 
Želim ti upešan dan J Znaš šta mi je sada palo na pamet. Ti ni jedan od tih izraza 
nisi imao samo za mene, to je bilo univerzalno. JA:Dušo, draga, dragi.. I tebi lep dan 
želimJ  Kao što ni ti nisi imala isti sex sa drugim. (Čudi se.)! Svaki je različit, pa 
tako i ta reč draga nije ista. ONA: Ne razumem. Draga je za svakoga ili dragi razli -
čita? Pa po tebi je isto. Tako si napisala. Šta misliš da li je isto.?  ONA: Kod mene 
ne, kod tebe da. JA: Opet samo tvoje mišljenje. Ja nisam robot, ja sam duša. Valjda 
se osete emocije u mojim rečima. Zašto si počela svaki dan da kvariš? Tim nekim 
opaskama. ONA: Pronalaze me same.! JA:Dušo moja lepa uhhhhh. Miroslav se uvek 
tobom ponosio i to ti je i napisao i govorio.  ONA: To nije tema. JA:Takođe sve 
znaš. Cakani osmehu moj J Voleo sam taj njen osmeh i tako da joj to kažem.
 
Tue, Feb 13th 2018, 3:25 pm

JA: Umeju li hladne osobe sa toplim dušama. J Ljubi te ova topla duša. J 
                  
Tue, Feb 13th 2018, 7:46 pm

Sve umemo J odgovorila je.  JA: Drago mi je J Kako ti prošao radni dan? J Još 
nije, radim još. 

Tue, Feb 13th 2018, 11:39 pm

ONA: Laku noć. Laku noć sam odgovorio. ONA: Lepo spavaj i lepo sanjaj. Hvala 
dušo i ti. Iste reči sam ja hteo da napišem. Naravno J je ona odgovorila. JA: Te 
Amo. ONA: Tako je počelo! 

Wed, Feb 14th 2018, 8:18 am

Pozvao sam je. 
                   
Wed, Feb 14th 2018, 11:03 am
                  
JA: Ljubim J Ko te je toliko usrećio jutros?  ONA: Jedna. JA:Volim ja tebe, voli i ti 
mene ko ti brani J  ONA: Ne , mi ćemo se družiti, nećemo o osećanjima. JA: Meni 
su potrebna a da se družim to mogu sa bilo kim. ONA: Nije isto, ti i ja, ti i neko 
drugi. A osećanja češ imati sa nekim. Sam si rekao da ima ko da ti uzvrati.! 
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JA: Ja želim to od tebe. ONA: Uhhhh ne znam…JA: Znam kako bi znala. Prestanem 
odustanem i posle nekoliko dana te sve to stigne. Hahhaha nasmejala se. Onda bude 
Uhhhhh. Mnogo uhhh. ONA: J Kontrola J JA: Ljubim osmeh taj. ONA: Neka 
ovako, pokazaće vreme šta treba.. JA: Ma kod tebe to sporo. Koračaš kao po staklu. 
ONA: Znam. Kako si to lepo rekao. JA: Ti si moja muza. Uhhhh uzdahnuli smo 
oboje. ONA: Eto izbacili smo višak uhhh. JA: Ne nije to višak, nismo tako rekli. To 
UH  je zamena za sve ostale reči koje ne izgovaraš. Znaš već koje. ONA: Kažem ja, 
ali kada treba. JA: To treba više od vazduha J ONA: Tako se kaže. Idem da se spre -
mam. Širi ljubav J(Dok smo bili u dobrom odnosu i stalno na vezi, šta god da smo 
radili nismo prekidali vezu pa i kada se spremala).  JA: Imaš ceo sat. Najlepši osećaj 
je kad te neko smatra razlogom svoje sreće. ONA: Da, ali sutra idem za BG. Idem 
malo da odmorim. Večeras nemam čas, pa kuću da čistim. Da, tu rečenicu svi vrte od 
jutros. JA: Ja nisam drugi. Ja ću biti tvoj osećaj. ONA: Krenuo si u napad. Samo 
možemo o sexu, ostalo ne diramo J Dodir, uzdah, pokret, koža, spojenost.. To može 
J  JA: Vidi nećemo o sexu. ONA: Već hoćemo sex. Hahaha.  JA: Nema. Ostalo ne 
diramo. Ne dušo, ljubav pa sex. Emocije i vođenje ljubavi. ONA: SEX. JA: Ne, više 
ne! ONA: Ne?  Ja sa tobom nisam da bih nešto jebao. Malo telefonom… navalila je.  
Ne, ne. rekao sam. Nekad jednom. JA: Ne. idem ceo u paketu. Želiš me samo zbog 
tog trenutnog zadovoljstva. Želiš me telesno. ONA: Nema telesno? JA: Nema tele -
sno? Nađi onda, bay. ONA: ?   JA: Zvala si me, želiš li me? Ja sam pre mesec dana 
došao, bio. Kada nešto se želi, peške se ide i na mesec. ONA: To je za one mlađe, ja 
sada volim i udobnost J JA: Da, samo, samo da drugi sve a ti ništa. Ti imaš 200 
godina. Sa mnom idu prvo emocije a posle sex. Kao u onom postu.. Koji si ti pode -
lila kod sebe. Tvoja podsvest je drugačije od svesti. Samo ti kontroliši. ONA: Ti si u 
moju dušu ušao… Kontrolišem J Na moju štetu, ili ne.. kako god. JA: Da se ne po -
sečeš hodajući po staklu. Da te neko ne povredi. Samo da se tebi osećanja ne povre -
de. A drugima, to nije važno. Samo da ti nemaš štete. ONA: Ne dušo, ja znam da 
neka naša budučnost je neizvesna, zato se sklanjam. JA: Ti nisi baba Vangla i nema 
sutra. ONA: Znam da te povređujem… a ne želim to. Znaš šta je u dubini, seti se 
toga. JA: Šta je. Materijalisto. Halloooo! ONA:Sebična ispadam. JA: To je dubina. 
Jesi sebična. ONA: I materijalno, od  toga se živi. Daaa naravno odgovorio sam. 
ONA: Kada sam išla srcem nije izašlo kako treba. Više ne idem srcem. JA: Da to 
materijalno, to će ti reči ponosim se tobom, to će ti reči volim te… Želim te. Idi 
samo sa racio a onda se zna zašto si sa nekim zbog interesa. ONA: Probaću, možda 
može i tako. Misliš da ćeš biti srećna tada.. I ta budala sa kojom budeš bila će znati 
zašto si sa njim. ONA: Ne interes, sigurnost. Kako već. JA: Nema sigurnosti, to ne 
postoji, nema sutra, nemaaaaaaa. ONA: Ma znala sam da ćeš to reći!  Pusti me malo, 
malo više.. JA: Znam te, poznajem te. Šta mi ovo treba rekao sam. I meniiii reče 
ona. Bay, nisi ni one slike pogledala.?! ONA: Bez ignorisanja, ja ću biti tu. Neću da 
te diram više. Jesam gledala naravno. JA: Sramota. Onda sedi i plači. ONA: Plakaću 
pa šta? JA: Sada samo potvrđuješ ono što si . Da ti ljubav nije važna i da si materija- 
lista. ONA: Prodje i ljubav.. onda ostane.. JA: I da mene kao osobu, kao čoveka 
ceniš, nego gledaš kao neko ko ima li ili nema materijalno  ili novac. Sramota a imaš 
li ti. Šta ti možeš da pružiš za uzvrat.? Ljubav ne. ONA: Ne, neću da dođemo u situ- 
aciju da zbog toga što nema ubijemo ljubav. Kako ne kapiras?  Ja nemam, ti nemaš, 
to je to. JA: Šta bre nema, imam sebe. Najvredniji sam. Najskupoceniji. ONA: Od 
toga se ne živi i ti nisi na procenu.. JA: Daaaaaaaaaaa Ja imam viziju, ja sam 
jedinstven. Ja sam.. Kod tebe jesam na proceni. Ko si ti da mi sudiš, procenjuješ.?! 
ONA:Tebi je to dovoljno. Ne sudim! JA: Šta ti imaš da pružiš, a ne voliš! Nije mi 
dovoljno dušo. Ti bre ne znaš šta je život. ONA: Ja sam navikla na više i neću više 
da se srozavam. JA: Jednom godišnje da odeš do bolnice, ludnice i groblja da vidiš 
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da li si tamo.?!  Propustio sam njen poziv. ONA: Znam ja šta je potpun život. 
JA:Nemaš pojma. ONA:Nemam? JA: Potpun život je ljubav, sreća i što se probudiš! 
A ne voziš kolima. A ti ne umeš voleti? ONA: Osetio si ti da li umem!? JA: Zasrala 
si ga do jaja sada.! ONA: Samo ne mašem time. Ako sam. JA: I da sečeš vene sada, 
teško da ti verujem. Ako si i još napišeš ako sam.! Mene gledaš materijalno i upore -
đuješ. Ko si ti da znaš šta ja mogu ili ne a ja možda novi Tesla, novi genije. ONA:Joj 
sada još i ponižavam…. JA: Naravno, čim nekog uporediš šta ima ili ne i ko je. To si 
i pre radila. To veliki i svesni ljudi ne rade. Nego pruže ruku i vide u ljudima genija. 
ONA: Teorija.JA: Vide sve ono što drugi ne vide. Mali ljudi podmeću nogu drugima 
i sebe uzdižu. ONA:Miroslave, to ne plača račune i ne hrani gladna usta. Ja ti ne 
podmećem nogu, pridržavam te od početka i guram da ideš i pokažeš šta znaš. JA: 
Da ja sam nesposoban. Ja nisam za tebe. Da li se ti pitaš jesi li za mene.?! Haloooo 
guraš me ne samo da pokažem šta znam. Guraš me od sebe. Ja ću i da pokažem šta 
znam al ne  zbog tebe. Da bih tebi dokazao. A moj video od prošle godine kada sam 
pričao kako sam otišao da se udavim i pre toga, sve porazbijam po kući, će ti poka -
zati šta je život i da li je važno materijalno ili ljubav. Ovo danas je pokazalo ono što 
sam i znao od pre ko si ti! ONA: Ako ti je tako lakše ok. Shvatićeš jednom zašto sam 
se sklonila od tebe.JA: Sklonila si se jer me upoređuješ sa prihodima, materijalnim 
stvarima. ONA: I.. užas!! ( sada se kao čudi). Pa da voliš, ne bi ovo radila. Shvatiću 
jednog dana zašto si se sklonila. Zašto za sve treba jednog dana a ne odmah. ONA: 
Ne znam, treba. Zbog života valjda. JA: Eh da sam ja onda to i to. Svi se onda 
kajemo. Eh da sam jednog dana. Samo se seti kada sam došao pre mesec dana kod 
tebe i došla si u poslastičarnicu i gledaš me u oči i kažeš NE. Sada upališ auto, dođeš 
nenajavljena. Vidimo se i ja te gledam u oči i kažem Ne. Sada pokušaj da osetiš tu 
emociju i odbijanje. ONA: Baš sam te lepo odbila tada. Jbt povredila sam herpes, 
teče mi krv niz lice.. užas. Da baš si me lepo odbila. A sada bi se družila dok ne vidiš 
da li ću uspeti u životu i kada se to vidi onda ćeš reći i pokazati da me voliš. Znao 
sam i u nedelju da sve ono što si pisala je bilo samo radi sexa. A lepo odbila, ne mis -
lim na sex, nego na sam razgovor i tvoje odbijanje. Nisi smela staviti ruku na srce. 
ONA: Ne mogu sada da kuckam, krenula sam. JA: Album neću obrisati imaš pristup 
i dalje. Gledaj ga i plači. ONA .Uhh, ja čekam da vidim da li ćeš biti uspešan pa da 
onda pokažem da li nešto osećam?? Ja ne sporim šta osećam. JA: I te kako sporiš, 
sve si to potvrdila svojim rečima, stavovima a tek današnjim. ONA: Ne nego 
ističem.JA: Ne ističeš. Čuvaj ih za neku budučnost, to se ističe ili ne. ONA: Čuvaću 
ih za sebe ne umanjuj to što  osećam. I misliš da je samo tebi teško…
JA: Ne znam ja šta ti osećaš i dal ti je teško, jer si pokazala šta ti je na prvom mestu. 
I trebalo bi da kažem baš me briga teško li ti je i dal češ da patiš ili ne. U ljubavi  
toga nema. Otvorila si mi oči.!  ONA:Sa tobom je teško iskreno pričati. Ja pričam 
jedno ti drugo. Ti izvrčeš moju iskrenost.  JA:… Čitaj šta si sve napisala, šta si i pre 
govorila. Propustio sam njen poziv. ONA: Neću te više zvati. JA: Izigravam budalu! 
Tu budalu sam izigravao svaki puta ja.. Bio sam u wc. ONA: Nisi, ja tebe mnogo 
cenim, poštujem i znaš šta osećam. JA: Ne znam!!! ONA: Znaš, znaš.. JA: Ljubav 
ovo ne radi napisao sam. 

Wed, Feb 14th 2018, 8:47 pm

Pozvala me je. Pričala je sa mnom i ne spominje putovanje. Prečutkuje o tome. 
Kasnije sam video sliku kod nje na zidu gde se vozi auto putem sa nekim kolima. 
Sva srećna. Prestala je da se javlja. Postavljala je slike iz Beograda i sutra iz Novoga 
Sada. Provela je sa nekim sredu veče, četvrtak i petak. Negde su prespavali tri  noći. 
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Vraća se autobusom iz Beograda u subotu. Otišla je kolima vraća se autobusom. 
Samo ona zna šta se desilo.

Fri, Feb 16th 2018, 9:26 am

NEDOSTAJEŠ

Nedostajes...Poslala mi je poruku.

Sat, Feb 17th 2018, 10:47 am

Neces da se javis? Barem odgovori J Nije dovoljna reč nedostaješ.

Sat, Feb 17th 2018, 5:02 pm

Još kako ću. Sa mnom nisi putovala za Beograd niti zbog mene, i šetala pored Du- 
nava. ONA: Nisi me ni zvao. Ja sam bila u gostima. Veća je čast što sam te primila u 
kuću, dušo draga. To ne sporim, al me nisi ni ti zvala pa sam sam dolazio.Kako ja da 
dođem nepozvana? Sama se ponudiš, nisam te trebao zvati. Praktičnije je bilo kod 
mene, to je činjenica. I ja volim svoju teritoriju nije do prakticnosti. ONA: Jeste i 
praktičnost. Nikada i nismo pričali na tu temu. JA: Zar i treba ako se neko želi ne 
puštaju se jedan od drugog i žele što pre da se ponovo vide. Da, znam...Ti meni 
sporije nego ja tebi....znas gde si mi. JA: Sporije? ONA: Znaš sve, ne teraj me da 
pričam. JA: Daaa teram te. Pretvorio sam se sav u uho. ONA: Zezaš me? NE. Sigu -
rno? Sigurno. Sada sam u busu, da kuckam. Pa! Želiš li? Da ti želiš ne bi me pitala. 
ONA: Sada, na to mislim. Znaš da si se uvukao pod kožu. JA: I…Znaš šta i nedos -
taje sve to. JA: I…. Kao krpelj si J Otrovao si me J JA: J I… Dnevna doza ludila. 
Šta I? Slušam, pretvorio sam se u uho. Ti me zezaš.. Ne. Imam utisak.. Pogrešan je. 
I?  Šta I?  Nastavi ima valjda još?. Šta bi još da kažem, konkretno. Šta god želiš, 
iznenadi me. ONA: Uhhh  JA: Da i? Voziš se, imaš vremena. Slušam. ONA: Imam. 
Neću ovako da kuckam bzv je. JA: Nije, sve ima svoje razloge vreme i mesto. ONA: 
Ima.. I? opet pitam. Napisala sam jednu reč, ona mnogo govori. JA: Znaš ti mene, ja 
ih volim kada ih ima više, mnogo više a imaš vremna za kucanje. ONA: Znaš ti me -
ne.. Uu malo stane mnogo. Znam ja tebe al te i menjam. Menjaš se zbog onog do 
koga ti je stalo. ONA: Da, neosetno. J U  nečemu neosetno u nečemu baš osetno. I?  
Šta I Miroslave? Slušam još pažljivo. Jebote si ti pisala nekada ljubavno pismo.? 
Nisam. Stvarno nisam!  JA: Vrišti u tebi potreba za ljubavlju. Imaš divnih sms poru -
ka, ljubavnih. Jbg iskopiraš neku, snađeš se. ONA: Vrišti? Možda.. Nisam to tako 
….Elokventna sam ja. Umem da napišem sama nešto. Pod stare dane da pišem 
ljubavna pisma.! JA: Pa eto prilike za elokventnost. Nema tu stare dane. To osećanja 
govore. Zar ti nemaš 28g. Eto nisam ni ja pisao pesme. Mislim da sam malo ostarila. 
Ne, deca u školi su ti primer. Njihove ljubavi, dešavanja. Sve se nalazi u podsvesti. 
Niko nije star ako je u duši mlad. ONA: Uhhh. Neka je uhhh napisao sam. Neka je i 
ona je napisala. Pusti samo maštu na volju, ono što osećaš?  ONA: Nooo udaviću se 
J Dobar sam u davanju veštačkog disanja. Našla sam kome ti da kažem, izvini. JA: 
Molim. I?  ONA: Može veštačko disanje J Hahahah nasmejao sam se. Jeste teško i 
neka je I? Elokventna si ti.! Ovo kao kod psiha da sam. Ne, nije lako al si i snalaž -
ljiva.  A ti me zezaš?!  Ne, prija mi moram da priznam al ne zezam.  Znam da ti prija 
napisala je. Nisam ni ja pisao pesme al sam imao muzu. ONA: I treba. Imao… Haha. 
Pa nemam novu pisanu. Za predhodne. Predhodne? Imao sam muzu i pisao sam 
pesme. ONA: I više nema pesama.. Biće J Nisam par dana pisao. Koja je 
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poslednja? Pitala je. Znaš je. ONA: Ima više, nebitno. JA:Ne, ja sam prozna duša. Ja 
pišem bez rime i stiha. Realizam čist. Hajde kreativna pesnička dušo?  Bio sam i ja 
al eto. (Želim da mi napiše nešto lepo zato je I?). MUZA .Eh ta muza šta napravi ona 
tada, a videćemo sta će sada. Hoće li biti pesama ljubavnih tih i kakav će to u ovoj 
novoj pesmi biti stih. Kada se pisac zaljubi u tebe, nikada nećeš umreti i zauvek ćeš 
ostati u pesmi stih. Sve je do muze, kakve će biti pesme te i hoće li i dalje biti nje, u 
pesmama tim. Pesnik se tu zadovoljno smeši i ponosi sobom. Uživa u osećaju zado -
voljstva jer mu muza srećno u pesmama izgleda.. Pesnik joj dušu dade i tu još ne 
stade, romantična dama ona postade. Ovaj pesnik ukus ima i ne pokazuje ga svima. 
Jedinstvena dama ona će biti i neće svoga pesnika kriti. Nije do mene, nego do pes-
me i muze te.  ONA: Da, znam je. JA: Eto za početak može i proza. ONA: Hahahah 
ne puštaš me da se vadim J JA: Naravno, domaći zadatak deci u školi. Kako napi -
sati ljubavno pismo i izaberi najlepši rad. ONA: Ko je tebe ubacio u moj život.! 
JA:Dobra ideja. Izvučeš kontekst, prepiši, naučićeš. ONA: Neeeee znam ja to sve. 
Teorija. JA: Treba reči da se pišu. Ali praksa te muči dodao sam. Muči, muči odgo -
vorila je. JA: E pola veka se ne može preko noći preokrenuti. Imaš ljubavne lepe 
sms poruke u slikama. Ih kakvih sve ima. ONA: Aha, nooo to svi mogu. JA: Znam 
da mogu al tako se krene, tako se uči. ONA:To radi sa tvojim prijateljicama.!  JA:Šta 
da radim? ONA:Te poruke, slike i sl.  JA: Ja tebi pišem, govorim. Hajde prozo moja. 
ONA: Dugačko bi bilo to klupče.. kotrlja se, sve brže i zavrti sve oko sebe. JA: Ne -
čem tako. Ne razumem? Sam je pitao. I ja tebi pišem. ONA:Da počnem da pišem, to 
bi bilo kao klupče.. dugačkooooo. JA: Neka, volim ja da čitam. ONA: Klupče zavrti 
priču.JA:  Ja govorim o osećanjima, napiši mi pesmu, ljubavno pismo. ONA:Gde me 
tu nađe!? JA: Pa eto svi mi imamo talenat u sebi pa tako i ti. ONA: Da, znaš ti moja 
osećanja… osećaš ih. Ja ih ne krijem. JA: Al se mogu još na nekoliko načina iska -
zati, pokazati.! ONA:Na mnogo da, znam. Dodala je. JA: Lepo, uhhh napisao sam. 
ONA: To uh me sada diže… JA: I? Još sam sav u uhu. ONA: Želim te za sebe, da 
pričamo.Mučiš me opet. Taj Univerzum moram da kontaktiram.. Slatko da živim, to 
je super.  JA: Taj Univerzum ti je mene poslao. Tebe meni? Zar nije pitao sam. 
ONA: Zar nije mene u tebi. JA: Spojio nas je oboje napisao sam. ONA: Dje nas 
nađe!?  Hahhhaaaa nasmejao sam se. Oduševila me je naša prijateljica. Takav sam 
kompliment dobio.ONA: Za? Neka ti sama kaže, kada budete pričali. Pitaj je šta si 
rekla Miroslavu. Šta je on? ONA: Kaži, ne mogu da čekam. Šta? JA: Čekanje ima 
svoju draž. ONA: Filozof. Stvarno?  JA: Njega je napravila jedna muza. I? može i 
proza. ( još uvek tražim da mi nešto napiše).
Želim da osetim tvoj dodir, da tvoje ruke osete mene. Ne sexualno. JA: Tvoje usne. 
lice,da svuda svaki delić i miris dušo i miris, ukus. ONA: Osećaji… To ne može 
svako. Ureko si me. JA: zagrljaj da se bez vazduha ostane. Da, naravno odgovorila 
je. Slatko sam te urekao. Da, znaš me, kao da si ti violinista, a ja violina. JA: Ili 
pijanista koji po tvojim dirkama svira. Ima jedna pesma koju sam te u njoj opisao, 
gde ja po tebi sviram. Da, sviraš po meni! Šta ću kada volem taj tvoj pupak. ONA: 
Nije fer. Volem J J J Volem J to stomače JA: Jer se tvoja energija tu nalazi. 
Uhhh da tu je i sada napisala je. JA: To vibrira kao strune na toj violini i u svoj toj 
milini i toploti tela samo mene bi htela. J Eto nije bilo u prozi. Vide li ostali tvoj 
osmeh na licu sada. Znaju da pišeš, to se ne može sakriti. ONA: Ne, mrak je. Nema 
nikog pored mene. Al ima osmeha, onaj zavodljiv!? Ima…..Odgovorila je. JA: Pože- 
ljan. Taj valjda napisala je. JA: Lepo, jer je kod mene takav. ONA: Divno. JA:Ko da 
si namerno stavila baš ovu sliku na profil. ONA:Bat mi je na 17% Ok, si blizu pitao 
sam. Možda brzo prekine dodala je. 45 min. još. JA: Puni se od tebe i energije.? J 
ONA:Teško!  JA:Hoćeš da je napunim pitao sam. Bateriju teško al tebe mogu. ONA: 
Uhhhhh mnogo hhhh. Vidim da je mnogo H. ONA: Jaka doza. JA: Pune su mi grudi 
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i srce, vruče je, gori. ONA: Šta me to vuče ka tebi.? Šta mene ka tebi. ONA: Trepe -
rim i ja. Neverovatno čudim se i ja. : Šta? Pitala je. JA: Kako me nešto vuče ka tebi. 
Gore mi grudi. Uhhh čudna neka sila. ONA: A meni stomak i grudi. Kažem ti ja. JA: 
Uhhh šta to ima u tebi? ONA: Ne znam…napisala je. JA:Nisam mogao da te izbijem 
iz glave sinoć, noćas, danas.ONA: A preksinoć? Ma stalno odgovorio sam. ONA: 
Šalim se.! JA: Kako si mi ušla u krvotok. ONA: Da menjamo krv? Možda sve ovo 
prestane.! JA: Teško ni transfuzija ne pomaže. Ajooooj stiže od nje. Hahhahaahah 
uspela si da me nasmeješ! Uvek, naravno reče. Ti si čudo neko rekao sam. Zašto? 
Pitala je. Popela si se na spomenik kod tebe i vikala na sav glas da i univerzum je 
čuje. Miroslaveeeeeeeeee volim teeee. Čujes li! ONA: Kada?  Čuti i slaži, hahahha  
ONA: Kada!? Zar nisam takav post postavio namerno da pročitaš. Šalim se. Da, 
videla sam. JA: Univerzume čuješ li! Napisao sam i obračam mu se. ONA: To sve 
radi taj Univerzum? JA: Koji je u tebi naravno. Mi smo njegov deo. ONA:Kakogod!  
JA: Kako god ,zažmuri i u mislima me poželi. Zatvori oči, udahni duboko, udahni 
me. ONA: O da, da. Uhhhh ovo je neverovatno, u meni si napisao sam joj. ONA: U 
meni si. Isto kucamo. Da u meni si uhhhh potvrdio  sam. Duboki udah i izdah. ONA: 
Još ću i da svršim jbg ( dok se vozi autobusom). JA: Ti si u mom telu, to plus. Šta ću 
da ti radim!  ONA: Ohhhh WOW. JA: To će tek biti kao nikada preeee. ONA:9% Joj 
upalio si me. Nemoguće!! (Misli na procenat napunjenosti baterije).
Upalio svojom energijom, ušao sam u tebe, ti u  mene. Ništa ti drugo nisam radio. 
ONA: Ovo je nemoguće. Osećaš li?  Daaaa sav sam u trncima, sve vri u meni. Teško 
dišem. Kako si ti u meni.! ONA: Počnem da pišem a stiže isto od tebe. Uhhh ovo je 
čudo, čudim se ja. ONA: Jeste, meni barem. Univezum.. JA uhhhh pa i meni nara -
vno. Dišem na usta, stavio sam desnu ruku na grudi. Će da mrem. Uhhhhhh
Nas dvoje mi je unutra. ONA: Če mrem J J J Uzmi me. JA: Uhhhhhhhhh uzeo 
sam te. ONA: Nije fer… Jeste uzmi me ti napisao sam joj. ONA: U meni si, osećam 
te u stomaku. Ušao si kao strela kroz mene. JA: Uhhhhh ne spuštaj me niže, koči.. 
ONA: Kočim. (da ne bi došli do vrhunca tako ona vozeći se autobusom a ja u kre -
vetu.) 5%  Želiiiiiiiiiim te.  JA: Ovo je neverovatno, želim teeee. Gasii, nećeš ga 
moći pokrenuti. Ugasi ga i žmuri. Ja ću biti i dalje u tebi. ONA: Hoću, budi u meni. 
Isto pišemo JBT.  Daaaa neverovatno dodao sam.  Odoh… Bay, tu sam u tebi. Samo 
gasiš telefon. Ne možeš i mene i ovu energiju. Šta mi se ovo desilo, ne mogu da se 
oporavim. Pola je deset jos si u meni. J 
(prekinuli smo vezu, dopisivanje. Ona je još putovala a mene je ovo sve još držalo 
narednih dva sata. Tako nešto se ne može opisati. Čak i dok ovo pišem posle pola 
godine od onda se tako osećam iako ona nije tu na vezi).

Uh, stigla sam, istuširala se i hranim bebu. JA: Uhh kada je dvoje u jednom telu.
ONA: Kako je? Teško, neopisivo, grudi, srce, sve.. Još teško dišem. Guraš se. Kao 
trudnica sa blizancima. ( opisujem kakav je osećaj kao kada su dva tela u jednom i 
tesno je. Tako je ona bila u meni). Ti si se istuširala i ohladila?. Jesam odgovorila je.
Jesam li bio dugo u tebi? Onako, ljudi su bili oko mene. Kuvam supu iz kesice, da 
malo to pojedem i u krevet. Evo me sada.  JA: Želim da te čujem, znaš kako uhhh. 
Kako pitala je?  Onakvu kakva me želiš. Još si u meni. Onu nežnu, zaljubljenu Onu.  
Slušalice? Pitala je. Da. Glas hoću, tebe hoću. Pozvala me je. 
Razgovor je potrajao do dugo u noć, do zore.  Pretvorio se u moja ispitivanja, ras -
prave. Kao i uvek želi me  sexualno. Nije htela da priča o njenom putovanju i gde je 
bila ovih par dana, sa kim. Uvek je to radila. Nailazim uvek na zid čutanja.Da ništa 
ne krije sama bi pričala sa oduševljenjem gde je išla u obilazak, šta je videla. Gde je 
spavala. Koja je to familija, kakav rod. Šta su jeli, videli i sl.
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Na njenim fotografijama kao i uvek nema mušakaraca koji su je slikali. Uspeo sam 
da izvučem da je kao prijatelj sa kim je išla na taj odmor i da su se celo vreme sva -
đali na moje pitanje ko je on i da li je spavala sa njim. Pravi odgovori bi bio, ne 
Miroslave to je porodični prijatelj koji se zove Petar na primer. I ja sa njim nemam 
intimno ništa niti sam spavala sa njim. Ne brani se, niti želi da o tome priča. Da dru- 
gi puta čemo o tome i sl.  Do pre četiri dana je samo mene želela. Kao što želi sa 
mnom sex i ne želi da se vezuje, može je uvek imati bilo ko. Kada oseti da sam ljut i 
da se raspravljam, da mi je glas ozbiljan u deliću sekunde popušta i tada me želi. 
Otežano diše i želi da vodimo ljubav. Ne, ne radim tada to. 
                  
Sun, Feb 18th 2018, 9:11 am

Pozvala me je. 

Sun, Feb 18th 2018, 11:45 am

Da te pozovem? Možeš odgovorio sam.
      
Sun, Feb 18th 2018, 5:19 pm

Poslala mi je post, sliku sa tekstom: Jel ćutiš kad ti falim? Trudiš se da niko ne 
primeti. I ja isto.. Pozvala me je. 

Sun, Feb 18th 2018, 11:16 pm

TELEVIZOR

Pozvala me je. Verovatno smo bili cele noći na vezi. Spavala je sa upaljenim televi -
zorom,verovatno pošto je sama da ima nekog. Spava tvrdo i ne smeta joj. Volela je 
naučne programe ali i realitije i gledala je Farmu i Parove i sl. To je pratila i pogoto- 
vo kada je bilo iz studija oko izbacivanja i glasanja. Ja to ne volim i ovakve emisije 
su osmišljene da drže ljude ispred televizora i da ne razmišljaju o svojim problemi- 
ma. Dajte narodu leba i igara. Opravdavala je svoje interesovanje za takve emisije da 
se iz njih može uvek nešto naučiti i da učesnici pošteno zarađuju svoj novac. Kada je 
u krevetu i TV je upaljen, verovatno i nije jak ton ali su slušalice za telefon tako ose- 
tljive da se čuje tako jako kao da je upaljen kod mene u sobi. Uvek sam se naprezao 
da čujem nju, kako diše, šta radi ili mi govori. Po nekada sam je zamolio a to je vo -
lela kada to tako kažem i posluša me pa ga malo smanji. Kada sam bio kod nje i tv je 
upaljen, bio je na dohvat ruke daljinski upravljač, gde sam smanjivao ton pred sam 
san ili ga skroz stavljao na mute. Prihvatala je to i nije se bunila a kada zaspi i spava, 
sve jedno joj je tada čuje li se on ili ne.
Kada smo na vezi svako od svoje kuće, često sam sklanjao, udaljavao slušalicu od 
uveta jer i kada se smanji ton na telefonu na minimalno i dalje TV jako čuo. Po celu 
noć sam znao da trpim i zbog ljubavi prema njoj da bih bio na vezi, da sam tu, da je 
ona tu, da je slušam kako diše i spava, slušao i taj TV i realiti programe. Možda sam 
par puta svega negde noću ili pred zoru bio prinuđen da ga ugasim, prekinem vezu. 
Znala je to, govorio sam joj o tome i da šta zbog ljubavi prema njoj da kažem trpim 
ili prelazim. Naravno do mene je sve hoću li ili ne. Znala je da kaže ako mi smeta da 
prekinem vezu. 
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Mon, Feb 19th 2018, 8:25 am

Pozvala me je. 
 
Mon, Feb 19th 2018, 10:27 am

ONA: Izbrisala sam te iz liste prijatelja. JA: (Dva puta me je pozvala). A i ovako 
moje objave nisi delila. Svih drugih profila i stranica. Samo moje objave nisu dobre.
ONA: Eto, nista propusteno J Uvek izvrnes situaciju.Ne znam ni da li ti ovo stiže.
JA: Ja izvrnem. Za tebe je ovo fb svet i kada sam ti to već spominjao, kažeš to nema 
veze sa nas dvoje. A da deliš tuđe objave a ne i moje to može.Da li si se pitala smeta 
li to meni. Tebi sada smetaju moje objave i ne želiš da me pratiš. Smetalo je i meni 
što mene nema u tebi i kod tebe. ONA:Nisam miislila o tome na taj način. Nije stvar 
u objavama. Ti objavi sve što želiš, to nisam komentarisala.
JA:Jeste svar jer ispada da svima su moje objave ok i trudim se da drugima osvestim 
ulepšam dan, promenim pogled na svet. Samo tebi one nisu važne. ONA:Druge su 
stvari u pitanju. JA: Drugačije bi bilo da ne deliš tuđe.pa hajde ne radiš to. Da druge 
stvari su.ONA: Ti si mi važan!!!!!! JA: Jer me onda kriješ da drugi me ne viđaju kod 
tebe, da nas ne povezuju. Ne, dušo. Nije to. Nije to u pitanju. JA: A šta je onda? 
ONA: Onda...ah duso...Prićaćemo,ako želiš!  JA: Želiš da budem samo tvoj.
Naravno da mi uvek pričamo. ONA: I ja Želim da budeš moj. JA: Kako ide ona pes -
ma; budalo mala Vo...  Uhhhhhhhhhhhhh Pošaljem joj sliku, post sa tekstom. “Nađi 
ono što voliš i pusti da te ubije!!“ ONA: Ne već da te voli. 18% nemam punjač. 
Znam. Šta znaš?. Da nemaš punjač i da me voliš naravno J
     Isključiću se J Idem u potragu za punjačem. Našla punjač. Nisam ni sumnjao da 
nećeš. Yeeee . Ljubim te. Uh Želim te. Uhh Trebaš mi. Uhhh Volim te. Uhhhh Želim 
da budeš moj. Uhhhhh U meni si. Uhhhhhh Sve zajedno. Uhhhhhhhhhhhhh 
(Ovo sam osmislio se na jednostavan način samo uzdahom i brojem napisanih H. 
Pokažu emocije i šta se želi reči. Često smo to koristili. Kada smo se kasnije ponovo 
svađali i prekidali tako je i broj H. Opadao i prestao da se koristi, bar sa njene stra -
ne). Svaki ima značenje. ONA: Moram za BG u sredu. Partijski. Užas. JA: Bogati J 
(mesto reč užas i sl. Koje ona često koristi sam počeo da koristim ovu reč Bogati 
umesto tih negativnih i ružnih). Mora samo da se umre. Ovo gore sam ja pisala? Sa 
hhh (3h. trebaš mi). Bilo bi poželjno. JA: 3h. Bilo bi poželjno sa tri hhh. ili ima više 
hhhhhh. ONA: Da, sa 3. JA: ima i sa 4, 5 ne pristavam na manje od hhhhhhhhhhhh- 
hhhhhhhhhhhhhhhhh ONA: Ucena!!! JA: Daaaaaaaaaaaaaaaaa. ONA: Da te pozo -
vem posle?
Pozvala me je nekoliko puta. 

Tue, Feb 20th 2018, 8:49 am

Fb nije isti bez tebe J Pozvala me je. 

Tue, Feb 20th 2018, 11:58 am

Pozvala me je. Pozvao sam je. Poslala mi je flajer od tribine: Ženska solidarnost 
Demokratske stranke koja se održavala u Beogradu i gde je ona jedna od učesnika 
iste i na flajeru. Lepo napisao sam joj. Samo lepo pitala je. Još se nisam oporavio. 
Nadam se da ću se i ponositi. ONA: Trudnice, oporavi se. Šaljem ti energiju J Kada 
se posvađamo i napravimo pauzu, onda je to eksplozija ludila..JA: Čuvaj onda to?! 
Neću, baciću te u reku J Napisala mi je. JA: Uhhh kakva je to ljubav koja me 
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urniše, uništava. Uklela si me. ONA: Kako?  Zar ti nije lepo? Lepo pa budem sjeban. 
Pa lepo, pa sjeban. ONA: Ne želiš više sa mnom? Šta misliš? Pitam, ne mislim! JA: 
Plašim se da ne budem bačen u reku. Prvo izjeban. ONA: Ozbiljno pitaš? JA: Si ti to 
ozbiljno napisala? Nisam rekla je. Uzela si mi svu energiju, baš sam u K. Vratiću ti 
duplo je napisala.  JA: Ređaju se ožiljci, kao da mi se urezuju skalperom. ONA:Želiš 
da se sklonim od tebe? Da odem? JA: Ovo si napisala pre mene i ožiljaka. Napišeš 
vratiću ti duplo, pa onda pitaš da li da odeš. ONA: Ja ti kažem da te volim, da ne 
mogu bez tebe, da ne želim drugog nikog…A ti sjeban L Vratiću ti energiju. JA:Još 
ako ćeš, ovaj put si ti trudna. ONA: Daleko bilo J J J Znaš da nisam na to mislio. 
ZNAM. Nisi odgovorio na pitanje? JA: Čutim kao ti nekada. ONA: Baš ćeš da me 
zaj…..s. Ti bi da se igraš? Kaži? JA: A ti sa mnom? ONA: Ne odgovaraj pitanjem.! 
JA: Nezgodno je kada ne izgovorimo  pa se ne zna šta mislimo. ONA: Znači ovo se 
dešava kada kažeš da voliš J JA: Govorio sam da volim zar ne pa se svašta dešava -
lo… J ONA: Šta je tebi? JA: Pa ti se čačkaš! ONA: Šta čačkam?  JA: Mene. Pitanje 
možeš li ti bez mene? Ili da skačem u Ibar.?!  ONA: Svako bez svakoga može, to 
znamo oboje. To nije pravi odgovor rekao sam. ONA: Postavi pravo pitanje?  Kako 
da ga sada postavim po drugi puta kada si rekla da svako bez svakoga može. Pravi 
tvoj odgovor je trebao biti. Ne mogu Miroslave!!!! ONA: Pa da me zezaš. JA: A ti 
mene i zašto misliš da bih te zezao. Poslala mi je sliku gde muškarac liže ženu i njen 
polni organ. Liži me? Ovo mi poslao drug, šalje mu ženska. Ludo se vole. JA: Eto 
bar se neko ludo voli. ONA: Molim???? JA: Postoji ljubav i njih dvoje se vole ludo. 
ONA: A ja mu kažem da sam našla ljubav. A ti me zezaš… JA: Reci to i meni.
ONA: I zna da se čujemo stalno, tako sada i oni. Šta da ti kažem?  JA:Da si me našla 
ljubavi moja. ONA: Pa ne govori se to valjda samo drugima. Pozvala me je.  
Miroslave liži me…I ja ću tebe… JA: Ona voli me. I ja ću tebe.  ONA: Volim te ali 
samo ludo, najjače…drugačije ne. I ti mene… JA: Onda će to lizanje biti kao jagoda 
na šlagu od torte. ONA: Volim jagode J  JA: Volim te budalo mala. Uhhhhhhhhhhh 
oboje smo napisali. 

Tue, Feb 20th 2018, 6:11 pm

SLUŠALICE.
    
Uputstvo za koršćenje slušalica.
Uputstvo korišćenja slušalica u toku razgovora. 
Svlačenje. 
1.Slušalice su u ušima
povezane preko kabla telefonom. 
2.Provući telefon bez prekida razgovora, zajedno sa kablom kroz postojeću 
garderobu sa unutrašnje strane i telefon staviti u gaćice 
sa prednje ili zadnje strane. 
3.Sada možete skinuti pidžamu ili šta imate obučeno, 
polako otkopćavati ili preko glave, pazeći da vam slušalice ne ispadnu iz ušiju. 
4.Skinuti i donji
deo ili šta već imate obučeno. 
5.Ne prekidati razgovor. 
Oblačenje. 
1.Sa telefonom u
gaćicama se možete kretati i spremati garderobu za oblaćenje. 
2.Obući čarape,
unihopke, pantalone ili suknju i telefon prebaciti u neki džep a može ostati i dalje u
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gaćicama. 
3.Sada možete oblačiti majicu,košulju, zakopčati se i prebaciti telefon sa spoljne 
strane u neki džep ili od košulje. 
4.I dalje ste na vezi ne prekidajući razgovor.
5.Nastaviti sa oblaćenjem i druge garderobe koje idu preko glave brinući da se ne 
skinu slušalice iz ušiju. 
6.Kada završite onda možete provući telefon zajedno sa kablom sa gornje strane 
kroz to šta ste obukli. 
7.Paziti tokom provlaćenja da vam jedna slusalica
bude u uhu dok drugu provlaćite sa kablom i telefonom.Zameniti je sada sa drugom i
onda i nju provući, ne prekidajući razgovor. 
8.Kada ste se obukli možete otići do
kupatila i srediti se i umiti pazeći na sam kabl i da vam ne ispadnu slušalice. 
9.Oblačite li jaknu ili kaput brinite da prebacite i telefon u neki od džepova istih ne 
prekidajuči vezu.
10.Možete krenuti gde ste pošli sada tako opremljeni. Ako hodate ulicom i pričate,
pokažite ljudima rukom i prstima da razgovarate telefonom da ne ispadne da se 
njima obraćate. 
11.Kada se spremate za spavanje krenite sa svlačenjem po predhodnom
postupku. 
12.U toku spavanja koristite jednu slušalicu jer će vas od obe boleti uvo jer vam je 
ona u njemu ako spavate na stranu.Ako spavate na leđima onda možete korisititi obe 
slušalice. 
13.Brinite gde vam se nalazi mikrofon i sa koje strane ili da se nije negde sakrio pa 
se nećete dobro čuti. 
14.Kada se okrećete u snu sa jedne strane na drugu, brinuti da slušalica ne ispadne iz 
uveta i menjajte joj mesto zavisi od na koju stranu ste okrenuti. 
15.U toku spavanja proveravati da se nije slučajno veza prekinula i
da li je osoba sa druge strane budna i prisutna slušajući kako diše. 
16.Brinuti da li je telefon na punjenju da vam se ne desi u toku noći da se ne isprazni 
slučajno baterija i dođe do prekida. 
17.Molite Boga kada čujete treči ili četvrti put tit.. tit... da ne dođe do prekida veze. 
Ako se to desi onda morate ponovo zvati i možda probuditi osobu koja je zaspala. 
Srećno u svemu dok ne steknete rutinu i onda ćete sve raditi automatski.!

Nemam net. JA: Pa kako si napisala poruku?. Pozvala me je. JA: Kakav dan. Koliko 
li tu ima uhhhhh. Ti znaš dobro da sam ja vizualizalac. Heeej. Zaboravila sam da 
uplatim telefon, isključili su me LLL Popizdela sam, čekaj minut. Šta je sada? Gde 
si sada? Pa u krevetu odgovorio sam. ONA: Meni ne može lap top u sobi, ček, 
probaću. Zovem je i ona se ne javlja. Pa čuješ da zvoni? Šta nije u redu? Pitala je. 
Zvonilo je i prekinulo se. Ili restart telefona. Telefon mi je isključen, na laptopu sam. 
JA: Imaš wifi, kakve ima veze telefon. Poneću u sobu, tamo wifi ne dolazi. Sada ću 
da ponesem.  Pozvala me je, prekinulo se. Propustio sam poziv. 

Wed, Feb 21st 2018, 9:00 am
                    
JA: Jutric J Jutro J. Samo? Pitao sam. Čekaj, ušla sam sada u kuću. Jutro dušo 
moja. Kako si spavao noćas? Uhhhhh ne najbolje al ok. Zašto? Nešto sanjao, prevr -
tao se. Namestio sam na devet. Jesi li se premestila u krevet pošto se prekinulo brzo 
sinoć? Uhhhh.  Nisam, ostala sam ovde. (u dvevnom boravku.). Budila sam se od 
rano. Bila je kupila novi lak za nokte i pošto zna da to volim, lakilara je nokte u 
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jedan crne a jedan crvene boje i poslala mi je sliku da vidim. Poslao sam joj fotogra- 
fije kada smo sedeli na splavu i pili kafu i dve naše zajedničke. Mi J odgovorila je. 
Na jednoj ima na sebi bade mantil kojeg je zvala Meče. ONA: Meče i Mi… Pozvao 
sam je i poslala mi je još dve fotografije iz dnevne sobe. Pozvala me je a ja sam jed -
nu tu sliku postavio na destop telefona i uradio screen i poslao joj da vidi. Žene de -
lim na nju i nebitne J Želim da se ponosim dušo danas sa tobom. ONA: Hvala dušo 
J Molim dušo, ljubim te. Poslao sam joj ovaj tekst. 
   Da te nisam srela,veruj mi verovala ne bih da postojiš ti. Ništa nije tako iskreno 
rekla bih laž je to.. Da te nisam srela,još bih ja po ovom životu lutala. Dodirni me 
da znam,da ne sanjam. Samo da znam.. Sve do tebe, ko da nisam ni volela. Moja 
ti duša pripada. Sve pre tebe lako sam prebolela ali tebe ne bih nikada.”
Lepo J J J Evo stižemo J JA: Daaaaaa lepo. Baš brzo, uglavnom putuje tri ipo 
sata. Dušo ste bar u toplom i ste se smestili ? Jesmo, pijemo piće u Moskvi sa decom 
od svoje prijateljice. Ne brini J Pošaljem joj dva smajlija. Hvala dušo.

Wed, Feb 21st 2018, 9:05 pm

Jedva čekam da čujem kako je bilo? Prijateljica će da ti kaže! Ona bolje zna? Pitao 
sam. Ček čas pa me je pozvala. ( Dala je prijateljici telefon a ona mi je ispričala 
kako je to tamo bilo i kako se i ona ponosila njom).JA: Kada si ti srećna i ja sam J 
ONA: Yes J Ljubim te napisao sam joj. Evo krećemo još malo. Evo u busu smo, 
krenule. JA: Imate prevoz ranije, odlično. Lepo dušo uhhhhh. Što ste lepe ti i ona na 
onoj slici. Evo poruke od nje. Hvalaa J J J JA: Lubim te J 
     
Napisao sam pesmu i obradio je i poslao joj tekst.:

JA TI KAŽEM DA TE VOLIM Ja ti kažem da te volim, da ne mogu bez 
tebe, da ne želim drugog nikog... Ja ti kažem jer ne umem pisati u stihu 
nego samo u prozi i pisati ljubavni stih ali volim više od njih. Uzdahom 
svojim ne, ne ja se ne bojim i pokazujem koliko te ja volim. Ljubim te. Uh Želim 
te. Uhh Trebaš mi. Uhhh Volim te. Uhhhh Volim te, ali samo ludo, najjače.. 
drugačije ne i naravno da to nije sve. I sve pre tebe sam lako prebolela a ja ti 
kažem da tebe nikada ne. 20.02.2018

Lepooo, stihoklepac mi je napisala. JA: Hvala dušo. Muškarci i žene odgovaraju 
jedno drugom kao voda i žedj. Kad se sretnu oni su sve. Razdvojeni smo ništa. 
Oboje smo napisali Yess. Sećam se subote kada si se vraćala takođe autobusom. Bio 
sam u tebi a ti u meni dušo J Poslao sam joj dve slike sa njenog rođendana gde smo 
bili u poslastičarnici. ONA: Da. Budna si? Sve vreme odgovorila je. Nisam hteo da 
ti pišem, reko možda si umorna. Pričamo prijateljica i ja. JA: Ta divna žena. Ne 
znam al tako mi je draga. ONA: Reći ću joj. Spavaš? Ne, čekao sam te. Pozvala me 
je.

Thu, Feb 22nd 2018, 10:02 am

Pozvala me je. Volim te budalice mala J napisao sam joj. ONA: Sada mislim na 
tebe J I ja na tebe, čim sam uzeo tel, da ti napišem. Lepo J što misliš! Pozvala me 
je. 

Thu, Feb 22nd 2018, 3:36 pm
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Vetar puše i želi da pokvari spuštenu kosu tu, al osmeh tvoj mu neda. Miroslav ga
izmami i ljubavlju gleda.Volim te J Bečim oči. ONA: Znam, osećam. Hvala dušo 
odgovorio sam joj. ONA: Ljubim te. JA: Kisss uhhhhhh. Šifra za 6h? pitala je.U me- 
ni odgovorio sam. Sve zajedno Uhhhhhhhhhhhh a reči pesmice? ONA: Inspiracija. 
Muza, inspiracija je bila tvoj osmeh, vetar, spuštena kosa. ONA: Kao da vidiš J Da 
draga dušo napisao sam i poslao smajli radosno kuče što skače. ONA: Haha spava 
mi se. JA: To je Miroslav. Verujem a i vreme je takvo. ONA: Ovde je sunce.JA:Čud- 
no! Tu sam za tebe dušo J 

Thu, Feb 22nd 2018, 7:27 pm

Pozvala me je. Volim te J napisao sam joj. ONA: Uhhhhhhhhh. JA: Lepa dušo moja 
J. Šta sad J? Pitala je. JA: Ništa nije, samo moje emocije. Šta je tu čudno. ONA: 
To, to. Pošaljem joj sliku, post: Ko se nije gušio u vlastitim suzama, taj ne zna kako 
duša može da boli. Hahahhaaa nasmejala se. Poslao sam joj sliku stola na kome je 
piće iz kafića. Otišao je drugar i njegova ćerka. Imam još piva. ONA: Završi. Spavka 
ti se pitao sam. Daaaa mi je stiglo. Uhhhhh sam uzdahnuo. ONA:Ahaaa. JA: Želim 
te. ONA: Ups. JA: Ma mnogo, uhhhhhhh ima. ONA: Da.
JA: Hvala ti što postojiš u mome životu. ONA: Da dušo. Molim dušo, polako da po -
pijem ovo pivo, pa čim izađem ću te zvati. Ok, ja već dremam.  
Poslao sam joj fotografiju jedne tetovaže na desnoj strani iznad grudi ka ramenu,  
neke žene. Gde iz pera izleću ptice i ima tekst. Pošto znam da to gleda i voli i želela 
bi da uradi sebi neku.  Ova što je meni radila je izbacila sliku nove tetovaže. ONA: 
Lepo. Poslala mi je dve svoje poslednje fotografije koje mi je već slala a ja sam joj 
uzvratio sa onom koju sam stavio u telefon na pozadini. I dve slike svoga mačka koji 
mi je došao u krevet. Pozvao sam je. 

Fri, Feb 23rd 2018, 9:06 am

Pozvala me je dva puta. 
 
Fri, Feb 23rd 2018, 12:26 pm
                
Volim te ljubavi moja i svemir to zna da želim te ja. J poslao sam joj JA: 12:34
Uhh je napisala. JA: Uhhhhhhhh. ONA: Da, uhhhh. ( kao da je brojala uvek koliko 
će H da napiše). Pozvao sam je i ona je mene. Poslao sam joj dve slike mene i Arona 
sa jezera.  Skitate mi je napisala. Šetali, evo vratili se odgovorio sam. Lepo. Ja sam 
dobila zevitis!!!. Hihihi to nije bolitis J napisao sam. Nije, odmah zevam je uzvra -
tila. JA: Uhhhhh! ONA: Kako bih sada Uhhhhh. JA: To mnogo uhh ima sveobuhva- 
tno značenje. To jest želim da budeš moj! ONA: To. JA: Uhhhhhhhhhhhhh, sve sam 
dušo rekao. ONA: Da J Poslala mi je svoju sliku iz škole gde sedi za svojim stolom 
i ludira se nešto, sva je srećna.  Pozvala me je.
Poslao sam joj tekst koji sam postavio gde ću pokloniti svoje knjige kao nagradnu 
igru ko napiše svoju ljubavni priču i izabraću tri najlepše i poslati im knjigu za osmi 
mart dan žena. ONA: Je meni poslala sliku gde je u gornjem delu hotelska soba sa 
pet zvezdica a dole je slika gde su dvoje na vrhu planine pod šatorom i gledaju u 
zvezdano nebo. Poenta je gde bi ste sa nekim proveli noć. 

Ako otežaju ovo dvoje, da ne pukne ova stena?
A što je soba prazna? (Soba je bila prazna). 
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Sat, Feb 24th 2018, 9:43 am

Pozvala me je i poslala sliku kako jedan haski čita knjigu i ima naočare. Pozvala me 
je. Ovo se desi dok čitate knjigu One i Ja. J JA: Hahaaa  Da li je bolje voleti ili biti 
voljen pitanje je sad? Jedno ti daje smisao a drugo vrednost! ONA: Jedno uz dru -
go, nikako drugačije. JA: Tako je dušo. Idem se umiti i kafu skuvati. ONA: Ajd. Dan 
žena žena, ne dan žena. Veliko D. Naziv praznika pišemo velikim početnim slovom. 
Evo odmah dušo ispravljam. Misli ona na mene J  Uhhhhhhhh. ONA: Naravno J 
JA: Lepo, vidiš koliko tu uh ima.?! J Vidim odgovorila je. Poslao sam joj novu 
pesmu VOLI.  Lepo, je odgovorila. JA: Hvala dušo. J 

Sat, Feb 24th 2018, 3:34 pm

Pozvala me je. 
 
Sat, Feb 24th 2018, 7:12 pm

ONA: Uh.Uhh. Poslala je sliku post sa tekstom: Tamo gde u grmu proleće leprša.
Ja sam joj poslao dva šaljiva posta i jedan video i ponovo onaj gde piše: Žene delim 
na nju i nebitne! ONA: Nju, ko je Nju? Ona je moja duša odgovorio sam. Moja 
Uhhhhhhh. ONA: Uhhhhh, uhhhhhh. JA: Ljubim te. Uh želim te. Uhh Trebaš mi. 
Uhhh Volim te. Uhhhh želim da budeš moj. Uhhhhh u meni si. Uhhhhhh. Sve 
zajedno Uhhhhhhhhhhhh.  Pozvala me je. Volim te sam joj napisao i poslao post sa 
slikom gde muškarac šije njoj srce: Moja si, ima da brinem.! Pozvala me je. 

Sun, Feb 25th 2018, 6:56 am

Pozvala me je. 

Sun, Feb 25th 2018, 10:12 am

ZELENA.
                
Dušo mislio sam da ćeš zvati kada pođeš? Nisam htela da te budim! Ma nema veze, 
ja sam očekivao. Putujete? Evo nas na pola puta. Želim biti ponosan danas na tebe. 
Da dušo J odgovorila je. JA: Vojim te. ONA: Hvala J  Zaboravila si only for me. 
(stalno sam morao da je podsećan na to. Uvek je na zid postavljala fotografije, selfije 
i ko zna kome sve slala a mene je zaboravljala.). ONA: Biće. Ali ipak jesi. Jedan ze -
len dan je moga i for me zar ne? Žurila sam baš. Išla je sa svojom strankom zelenih 
na gostovanje u Beograd. Poslao sam joj sliku post gde cura daje momku svoje srce. 
ONA: Stigli smo odavno :) Reci mu da sam ga pozdravio. Setiće se on mene. (sedela 
je pored predsednika stranke). Rekla sam mu. Hvala odgovorio sam.ONA:Kiss.Uhh 
hhhhhhhhhhh uzdahnuo sam. Volim te budalice mala J i poslao sam joj pesmu koju 
sam recitovao i obradio. Ne Vjeruj. Poslala mi je sliku sa Borisem Tadićem. Lepo 
odgovorio sam. Poslao sam joj dve slike Arona i mene gde smo bili u šetnji oko je -
zera. Yes je napisala. Da li ti osećaš mene u tebi, svo vreme? Malo J odgovorila je. 
Malo? Pitao sam. Pretpostavljam čim nema Uhhhhhh. U žurbi smo. Krenuli smo 
nazad napisala je. JA: Imaš pored sebe osobu koja se najviše od svih ponosi tobom!  
Da, dušo J napisala je. JA: Zaljubiću ja tebe u mene, videćeš! ONA: Hahahaa biće 
J  JA:Koliko to treba da te J volim! ONA: Ovoliko. JA: Ovoliko ONA: Daaaa. 
Oboje smo napisali Uhhh. 
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Sun, Feb 25th 2018, 7:29 pm

Poslao sam joj sliku Arona a ona meni svoju gde je vani ispred zgrade u bundi sa 
kapuljačom na glavi i svuda je belo od snega. JA: Volim je. ONA: Uhhhhh i pozvala 
me je. JA: Daaaaaaa idem u kupatilo i pod tuš, javim se, može? Mislit ću na te J Da 
odgovorila je. 

Mon, Feb 26th 2018, 9:01 am
                   
Pozvao sam je.ONA: Pre 8 sati si pisao na zidu jednoj osobi. Mogu da ti napravim 
skrin. JA: Napravi! ONA: Neću time da se bavim više.. ali je to činjenica i čim tako 
reaguješ, to znači da nešto ima.. Zovem je i ne javlja se. Nisi izlapeo da se ne sećaš! 
JA: Javi se. Slušaj bree. Pozvao sam je i posle je ona mene. 

Mon, Feb 26th 2018, 3:22 pm

Pozvala me je. JA: Muškarac koji plače nije “ pička” već čovek koji iskreno voli J
Znam, a ko je rekao da je p? Mislio sam da ne znas? Ne mogu da te sakrijem. Vidiš 
se na meni! Uhu, kako se vidim? JA: Svi mogu osim tebe. ONA: Da me vide? Lepo 
je kada sve i svi vide da si samo njen a ona to ne vidi. Hahahahah nasmejala se. 
Smej se, smej napisao samo joj. Pozvao sam je. 

Mon, Feb 26th 2018, 6:25 pm

Pozvala me je. Poslala mi je sliku sa svog prozora kako je sve belo od snega i 
pozvala me je. 

Tue, Feb 27th 2018, 12:52 am
                   
Ne javlja se. Noćas sam sam spavao. 

Tue, Feb 27th 2018, 8:05 am

Pozvala me je. Dobro jutro ljubavi J sam joj napisao. Dobro jutro je odgovorila. Šta 
si ustala tako rano? Pitao sam.ONA: Spavam ceo dan i noć. JA: Ima razloga, kako 
drugačije ozdraviti. Evo legla sam. Ja sam bio tvoj lek. ANDJEO. Obavila sam šta 
treba. Jesi dušo. Poslao sam joj post sliku gde je jedna ženska osoba slojevito obu -
čena i na njoj ima mnogo džempera i dukseva i čak preko glave. Pozvao sam je, 
pozvala me je. Propustio sam njen poziv. 

Tue, Feb 27th 2018, 3:44 pm

Pozvala me je. 

Tue, Feb 27th 2018, 6:06 pm

Pozvala me je i propustio sam njen poziv. Pozvao sam ja nju. Dva puta je ona mene 
pozvala. JA: Volim te ljubavi J Uhhhh je napisala. JA: Uhhhh. Pričam sa 
prijateljicom. 

Wed, Feb 28th 2018, 7:56 am



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

180

Pozvala me je. Kada je završila sa njom razgovor. 
 
Wed, Feb 28th 2018, 10:03 am

Pozvala me je. 
 
Wed, Feb 28th 2018, 12:21 pm

Pozvala me je. Uglavnom u ovo doba kada obavi sve i legne u krevet. Dva puta još 
me pozivala. Često se dešavalo da je loš signal, da smo ispadali sa mreže. Vojim te 
sam joj napisao. ONA: Uhhhh. Uhhhhhhh sam odgovorio. 
 
Wed, Feb 28th 2018, 4:00 pm

ONA: Ljubim J Poslao sam joj zaljubljene kućiće. 

Wed, Feb 28th 2018, 7:12 pm

Pozvala me je. Ceo dan nismo pričali. Poslao sam joj sliku post: On spava ja sedim u 
krevetu sa prekrštenim rukama. Probudim ga i lepo pitam " Što mi 2001 niš" kupio 
ništa za 8Mart? teo da me udavi..:) Vojim te J ONA: Ma nije valjda J Daaa 
odgovorio sam. 

Thu, Mar 1st 2018, 12:43 am

Tri puta sam je zvao i ne javlja se. Sve do posle podne narednog dana. Objašnjenja o 
takvim stvarima, razlozima često nije bilo. 

Thu, Mar 1st 2018, 12:17 pm

Poslala mi je sliku svoga mačka kako spava na tepihu i svoj selfi gde je već bila obu- 
čena sa beretkom na glavi i spremila se da krene. Prelepo dušo izgledaš. Vojim te J 
ONA: Dušo moja. Pozvao sam je i poslao ovaj tekst. 
     Kada imate strastvenu ženu u krevetu, za svaki slučaj stavite joj boksersku  
gumu na zube. Hahaha, samo njoj J  njemu ne? JA: Ja usisavam ? ( meni nije 
potrebna). ONA: Ahaaa. JA: Želim te. ONA: Uhh. JA: Uhhhhhhhh kako ima mnogo 
uhh. ONA: Ima. 

Thu, Mar 1st 2018, 4:25 pm

Te amo mucho J  ONA: Da dušo J JA: Molim dušo J Mojim cakano moje. Posla- 
la mi je sliku Nivea kreme koju je kupila.  

Thu, Mar 1st 2018, 9:16 pm

Pozvala me je. 
 
Fri, Mar 2nd 2018, 2:14 am

Pozvala me je. Dva puta sam je pozivao i ne javlja se. Bio sam u wc i da kakim. 
Valjda se prekinulo, zovem al ne čuješ. Pozvao sam je. 
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Fri, Mar 2nd 2018, 10:02 am
 
Pozvala me je. 

Fri, Mar 2nd 2018, 12:19 pm

Pozvala me je. Pozvao sam je. Pozvala me je. Sviramo mi u duetu po svim dirkama 
J Da, baš tako odgovorila je. JA: Uhhhhh. Volim kada ti pevaš J ONA: I da sviram 
i da pevam. Daaaaa, fatale woman J ONA: Yes. Poslao sam joj sliku na kojoj je 
Mačak sa Mačkom i piše On je Njen. Gde se to jasno govorom tela vidi.
ONA: Mjauuuu. HAAAAAAAA ljubim dušu moju, nasmejao sam se…Mrnjau J
Propustio sam njen poziv. Ne javlja se ONA: Evo me napisao sam joj. Pozvala me.

Fri, Mar 2nd 2018, 9:09 pm

Propustio sam poziv. Pozvao sam je. Ne javlja se. Pozvala me je dva puta. JA: Seo 
sam u bus na vreme. Krenuli smo. Srecan put J Hvala, ljubim napisao sam. 
Naravno pošao sam kod nje. 

Sat, Mar 3rd 2018, 11:21 am

POPLAVA

Stigao sam. Ideš li na posao ili ne. Ne javlja se. Pozvala me je. Otišao sam pravo u 
cvečaru i uzeo buket zimskih ruža, svratio do prodavnice i otišao kod nje. Dočekala 
me je i ljubili smo se strasno u hodniku. Obradovao se i ljubimac gde sam se morao 
igrati sa njim a znao je od sreće da uzme igračku ili praznu plastičnu flašu u usta i da 
se sa njom tada šeta tamo vamo. Presvukao sam se i smestio na trosed. Imao sam tu 
već neko svoje mesto. Laptop postavim na jednu pletenu korpu da mi je kao mali 
stočić. Došao sam na par dana. Išli smo sa ljubimcem u šetnje. Vikend smo proveli 
zajedno i sami. Išli smo u šetnju pored reke a vodostaj je toliko porastao da je bilo 
toliko vode i sve do bedema je bilo potopljeno. Šetali smo stazom sve do novog 
mosta i natrag. Deo kroz centar grada. Jedno veće smo imali kružok gde su došli i 
prijatelji. Iako smo bili sami bio sam i dosta čutljiv jer nisam osećao tu neku strast sa 
njene strane i znao sam joj to reći da se osećam kao da smo 50 godina u braku a ne 
kao ljubavnici. Slikali smo se često kako kod kuće tako i vani. Jedno veće smo izašli 
na splav na piće sa zajedničkim prijateljima. Postoje slike i sa te večeri. Bili smo se 
prošetali i ispratili prijateljicu blizu kuće i pitala je do kada ću ostati. Zavisi od nje 
hoće li me pitati, tražiti da ostanem našalio sam se.
Negde treće, četvrte noći kada smo legli u krevet da spavamo i hteo sam biti blizak i 
da vodimo ljubav, vidim da nešto nije u redu. Krenuli smo se raspravljati i ja sam 
ustao i seo na krevet i rekao joj da ću otići. Gde ćeš noć je. Idem ne možeš me ničim 
zadržati pa da ti je ona stvar od zlata. Vidim da nešto nije u redu. Saćekat ću jutro na 
stanici i odoh. Nekako sam se predomislio i vratim se u krevet. Onda je ona krenula 
da me napada gde sam samo čutao i malo se bunio i nisam hteo da učestvujem u 
ničemu. Pitao sam je posle toga u toku dana da li želi da ostanem još ili ne. Tako da 
sam ostao do subote. 

Mon, Mar 5th 2018, 9:48 am

Jutro duso J Jutrić draga. Znao sam da stiže poruka J Ustali ste? Da, da u devet. 
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Zaspao sam kada si otišla. Ljubimac? Evo ga na tepihu, licka se odgovorio sam. 
ONA: Uživate, skuvaj kafu! Naravno i popio sam je. Bila je taman J Yes. Jedi nešto 
J Napisala je. Znao sam da ćeš to napisati. Sin spava, uzeo sam kivi da pojedem. 
Ima makarona na šporetu. Nije ti zabranjeno kretanje po kući JPropustio sam njen 
poziv pa sam je pozvao. Sada se ona ne javlja. Radna nedelja je bila i morala je ići 
na posao. Držala je i privatno časove.  
                   
Mon, Mar 5th 2018, 5:49 pm

Ako je žena rešila da učini muškarca srećnim tog jadnika više niko ne može da 
spasi! 

Mon, Mar 5th 2018, 10:24 pm

Ne trebas biti savršen za sve, samo budi poseban za neku!
      
Tue, Mar 6th 2018, 9:28 am
                    
JA: Vojim te J ONA: Uhhhh. Uhhhhhh odgovorio sam. Ustali? Da odavno. Na 
webconference sam. Evo ljubimac je došao i na tepihu je. Jedi i pij kafu. Pio sam 
kafu i grickam J kisss. 
      
Tue, Mar 6th 2018, 12:20 pm
        
Pošaljem joj sliku kako ljubimac spava u krevetu. Pajimo. Joooj, ljubomorna sam J 
JA: Hihi uhvatilo nas je oboje. ONA: Ako J Hrčemo, mislio sam na ljubimca. 

Tue, Mar 6th 2018, 3:04 pm
                  
Ne plašite se pametnih žena.Kada je ljubav u pitanju mozak je i njima isključen.

Hahaha J nasmejala se.

Wed, Mar 7th 2018, 10:21 am

Poslao sam joj slike sa naše šetnje pored reke i koliko je voda bila visoka i izlila se.
Ljub. J Ustali? Samo JA: Evo i ljubimac odgovorio sam. ONA: Ljubim vas. A ja 
sam joj poslao smajli kako se pas raduje. ONA: Pava mi se J Može u mom krilu J 
Možeee napisala je. Poslao sam joj svoju sliku kako lepo i mladalačko izgledam sa 
nekog kviza. Pošto se bližio osmi mart bilo je postova u vezi toga i pošaljem joj 
jedan.: Šta li rade učiteljice sa onolikim zumbulima i karanfilima? 
Guglam: džem od zumbula, krema protiv bora od karanfila, salata od zumbula 
i karanfila...ONA: Bože, kakav si! Jel dobar. To je post al ne i moj. Da li sam dobar? 
ONA: Jesi, na slici mislim kakavi si. JA: Malo me našminkaš i budem kao na slici.  
ONA: Da haha. I ti mene J J J Dogovoreno. 12:34. Pozvala me je.Pozvao sam je. 
Poslao sam joj pet naših fotografija koje sam slikao sinoć na splavu gde smo sedeli. 
Jednu sliku, post. Tekst je napisan na zidu, nekoj fasadi.
Ne mogu ti obećati da ću rešiti sve tvoje probleme, ali ti obećavam da ih nećeš 
rešavati sama!!! ONA: Živote.....
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Fri, Mar 9th 2018, 8:00 am

Pozvala me je. Ljubimac je piškio, u sobici je. Seo sam u Bus J Divan je dan i ja u 
tebi J Ključ je u ormariću ispod male saksije. ONA: Hvala dušo.. Srećan put, 
ljubim te.. JA: Hvala. Uhhh. ONA: I ti si u meni, ploviš kroz veneee. JA: Nedostaje 
mi to uhhhh. ONA: Daaa. Pošaljem dve slike ljubimca kome sam stavio bele nao -
čare za sunce pre nego sam pošao da bih ga slikao. I jednu njenu od prethodnog da -
na, naravno našminkanu. Kakva sam J J J J A ljubimac!!!! Moja si i on takođe. 
ONA: Da dušo J On kao da je siv J JA: Vuče na braon, od svetla je. Pošaljem joj 
jednu našu sliku, neke njene i ljubimca gde smo se ludirali. ONA: Kakve face 
pravim hahaha. Dve slike gde ga ona grli i videlo se da je srećna. Dve naše fotogra -
fije kada smo sedeli na trosedu i bečili oči namerno. Želim te ovakvu sam joj poslao. 
ONA: Beči se J Poslao sam joj jednu gde se vidi kako joj ližem ribicu. Radio sam 
ovo sinoć!! ONA: Hej ne to. Užas. Briši!!!!! To je tvoje, to je u meni. ONA: Uhhh. 
JA: Malo se treba izdepilirati. Sredit ćemo je. Daaa. Ništa nisam stigla! Mogla si me 
iskoristiti napisao sam.ONA: Eee, nismo se setili. JA: Nisi navikla da na taj način 
neko brine o tebi. To nije samo tvoja intima, to je i moje. Svaki prst. ONA: Mmm, 
zanimljivo J Svaki detalj, svaka bubuljica, svaki madež, svaki krpelj J Svaka 
dlaka, svaka vlas kose i šiška. ONA: Užas!!!
U čemu vidiš užas. Ti koristiš reč LEPO!! Za mene je to lepo, divno, brižno, ljubav. 
ONA: Šalim se, lepo je to. Voliš me…. Sve moje… JA: Daaaa Pošaljem joj pesmu 
sa youtube. 
        Noć je bila duga dajte da se odmorim U ovom gradu sreće nema dok ne 
zažmirim Kad zažmirim ja krenem gdje god zaželim Al' svaki put ja skrenem tamo
gdje si ti... 
          

Fri, Mar 9th 2018, 12:35 pm

Stigla sam kući. Ljubi ljubimca napisao sam joj. Hoću J Nedostaje ti on? JJJ. 
Oboje mi nedostajete. 13:31. ONA: I ja imam 13:31. Voli me napisao sam joj. ONA: 
Yes, Mmm. JA: Stegni jako. Uzdišem jako. Šta si mi uradila? Sviraš po svim dirka -
ma.?! Jaaa? Da, ti! Virtouz J napisala je. Virtouzica a ja instrument. Ti si moj ume -
tnik. JA: Da, dragi J Uhhhh nisam nikada ovo osećao. Jebote da mi ovako neko 
nedostaje. ONA: Ja? Pa ko drugi. Ko je to u meni? Poslala je smajlije kako se raduje 
i pevuši. Uhhhhhh seo sam u linijski bus. ONA: Super ideš kući J Moja kuća je 
tamo gde sam srećan. Trenutno su tamo samo neke obaveze. ONA: Aki tvoj, olizaće 
te. Daaaaaaa jedva čeka odgovorio sam. Ovaj moj leži pored mene, pavaćemo malo. 
JA: Pavajte. Sunćano je, baš je ugrejalo. ONA: Da, malo da pavamo. Kasno smo 
zaspali napisao sam joj. ONA: Ahaa. Punih usta J. Podelila si to sa mnom, to je 
naše. Moje i tvoje. Hmmmm je napisala i pozvala me je. Pošaljem joj sliku, post gde 
su stari bračni par na slici i ona ga pita: Voliš li ti mene.. Nikad mi ne govoriš.. 
Jednom sam ti rekao, ako bude promene javiću ti..
Hahah, da baš tako napisala je. JA: Javi mi? ONA: Vojim J Uhhhhh vojim jako 
uzvratio sam. ONA: Yes, odoh pavam malo. Pavaj napisao sam joj. Poslao sam joj 
sliku gde su dve ruke, muška i ženska se uhvatili i ukrstili prste. Zagrli me i drži!
ONA: Nećem J Ljubav J Ne moraš al ne možeš da ne uzvratio sam. Blizu si? Još 
15-20 minuta. Lep je dan, mislim se da odem kući pa u šetnju. Dok je sunce i dan. 
Extra, ako je napisala. JA: Sigurno je željan ( nisam bio cele nedelje kod 
kuće).ONA: da, obavezno. (misli na to da treba da idem). I ti i tvoj ljubimac. Šta ne 
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pavaš pitao sam. Dosta, odgovorila je. Pošaljem joj tekst.   Neke ljude jednostavno 
prihvataš takve kakvi jesu a neke zavoliš takve kakvi jesu. Neke zbog njihove 
ludosti zavolis za čitav život. ��
ONA: Ko je lud?  JA: Ludost a ne lud. Oće, neće. Voji ne voji. Ljubi ne ljubi and ne 
ljubi. ONA: Mmmm. JA: Svira po svim dirkama. Neće peva, oće peva. A ja volim 
kada peva. Volim ono dete u tebi. Stigao, nešto pojeo i idem kući. ONA: Odoh ja na 
ručak. (kada tako kaže, nikada ne objašnjava sa kim, gde, kada. Niti je ikada pričala 
šta je gde ručala, šta voli i sa kim je bila). JA: Lepo. Pošaljem joj njenu sliku koju 
sam prethodnog dana slikao kako se spremala i stavljala minđušu. 
ONA: Ko je ovo? Šali se naravno. Ljubav odgovorio sam. Ufuf je napisala. JA: Ufff 
to je ta što čuti al voji. Poslao sam kratak video Arona kada smo pošli u šetnju. 
Pozvala me je. Sinoć posle kružoka i  odlaska prijateljice je trebalo biti naj do sada, 
najstrastvenije vođenje ljubavi. Da budem pokidan, razjeban, izljubljen, izgreban, sa 
po nekom šljivom. Ništa mi na ovo nije odgovorila. Bio sam razočaran, kao da smo 
50 godina u braku a zna da odlazim i ko zna kada ćemo se videti. 
      
Fri, Mar 9th 2018, 9:51 pm

Pozvao sam je. 

Sat, Mar 10th 2018, 12:18 am
 
Pozvala me je. Koliko je prošla ponoć. Uglavnom kada sve završi i legne da spava.   

Sat, Mar 10th 2018, 9:59 am
                   
Pozvao sam je. 
      
Sat, Mar 10th 2018, 12:58 pm

Poslala mi je sliku jednog psa sa maramom na glavi kao stara baka i tekstom: Ono 
kad opipaš džep i u njemu nije telefon. A ja sam joj uzvratio slikom njenog 
ljubimca gde se tada igrala sa njim i stavljala mu krzno oko glave. Pozvala me je.
Tražio sam da upali kameru na kratko da ih vidim.Toliko dugo što se znamo, nikako 
nije htela da koristi kameru bar na tren da je vidim ili da sama zatraži. Pošaljem joj 
sliku sa tekstom i gde piše da dolazi proleće i dama sa motornom testerom će brijati 
noge. ONA: Nije tolikooooo J Malo su kraće. Hahahhaa znam dušo. Može i maši -  
nica za šišanje, ne treba motorka našalio sam se. ONA: Hahaa, kiss. JA: Ljubim, 
zamisli kako ti to radim ja! Opustiš se i uživaš. ONA: Eee, Auuuuu. To je tvoj 
Miroslav, Virtouz. ONA: Yes. JA: Dole uhvatim kao brica za nos, i sređujem malo sa 
jedne pa sa druge strane. Svaku dlačicu, svaki detalj i poseban tretman. ONA: Uh, 
opaa. Lake Patate. Jesss Laki Patate odgovorio sam.
Pozvao sam je. Pošaljem joj kratak video sebe gde sam sedeo u parku na klupi. 
Hvala za video, napisala je i pozvala me je. JA: Desi se da se investicija i isplati u 
prave ljude ili ljud J ONA: U vezi? Daaa, sam ti rekao da ću promeniti status. 
(stavio sam da sam u vezi, naravno misleći na nju i da se zna da sam zauzet).
Jesi dušo napisala je. Ljubim , nego ja kao sakrijem objavu. Evo ga Marko! Čestitaju 
kao ludi i Seka, hahahha. ONA: Uhh šta si napravio J Nema veze, šta ko misli mi 
nije važno!  ONA: Ok je to. JA: Napiše mi Marko sada kompliment, wow. 
Kada dobiješ od muškarca! ONA: Šta kaže?         
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Ti si jedan predivan čovek stvarno je šteta što te gospođa ne poštuje ne zna kakvo 
blago ima kući, ti si divan čovek jedan ako ne i najbolji kog sam upoznao ...
ONA: Upsss. Šta je pisac hteo reći? Mislio sam na nju. Pa, lepo odgovorila je.
Jeste lepo, oduševio me. Poslao sam joj pesmu Volim te od Igora Čobanovića koju 
sam recitovao i obradio. ONA: Slušam pesmu..Pozvala me je. Pozvao sam je, poz -
vala me je. Vojim te napisao sam joj. ONA: Uhhhh

Evo mi i Seka preko puta za stolom sa nekima. ONA: Svi na okupu J Zzzzzzz.
JA: Ljubavi javim se. Zvaću te. 

Sun, Mar 11th 2018, 6:37 am

Pozvao sam je. 

Sun, Mar 11th 2018, 10:18 am
                   
Pozvao sam je. I poslao pesmu koju sam napisao. Moja si…Poslala mi je sliku šerpe 
sa sporeta da vidim sa španatom šta je kuvala. JA: 12:34 ONA: Yeees J
          Žena ne može promeniti muškarca zato što ga voli, muškarac se menja kad 
on zavoli ženu... ONA:Svako, ne samo muskarac J Pozvao sam je, ona je mene 
pozvala. Ne javlja se. ONA: Pričam još J napisala je. Poslao sam joj četiri slike 
mene i Arona iz šetnje oko jezera. Pozvala me je. 

Sun, Mar 11th 2018, 7:20 pm
     
Jednom u životu pronađes nekoga ko će ti okrenuti svet i dići te kad padnes. 
Sretan je onaj koji uspe prepoznati taj trenutak i tu osobu! ONA: Mijau. Pozvao 
sam je.

Mon, Mar 12th 2018, 6:14 am
                   
Pozvao sam je. Jer sam se budio isto vreme kada je namstila alarm na telefonu ili 
kada me zamoli da je ja probudim. Onda budem sa njom celo vreme dok se oblači, 
pije kafu, gleda tv. Šminka se i sprema da krene na posao. Spusti dole ljubimca da 
piški i vrati se u stan. Smesti njega i pozdravi se sa njim i krene. Celo vreme budemo 
na vezi dok hoda ulicama još petnaestak minuta i kada stigne ili ja prekidam vezu, 
razgovor ili ONA: Onda nastavim da spavam još malo. 

Mon, Mar 12th 2018, 9:33 am
                  
Ljubavi želim ti uspešan dan J ONA: Hvala ljubavi J J J JA: Kiss. Pavaš pitala 
je. Ne, na web conference sam. ONA: Ljubim. JA: Duša moJA: 

Mon, Mar 12th 2018, 11:57 am

ONE I JA

Poslala mi je slike koje je napravila telefonom u izlogu knjižare da vidim gde su mi 
postavili moju knjigu One i JA: Želela je da kupi novi usisivač pa mi je poslala sliku 
jednog koji joj se dopada a da pogledam na netu koja je cena i karakteristike.
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Ja sam joj slao dva slična a ona je hodala ka stanu i svraćala na nekoliko mesta da 
vidi kakvih još ima i koje su cene. Pošto sam našao i jeftinije i ne košta dostava, 
naručio sam joj da joj se pošalje na njenu adresu jedan nov Gorenje usisivač. Posla- 
la mi je nekoliko smešnih video klipova sa životinjama to jest psima.
      Postoje žene koje imaš, a nemaš... Koje su uvek tu, a nikada nisu... Koje te 
guraju, a čuvaju... I zbog kojih si mrtav, a živ. Od takvih se ne odlazi...
I pozvao sam je. Poslao sam joj video post gde lik crta rukom. ONA: I ja ovo znam 
J J J Poslala mi je tri svoje slike gde se slikala u stanu pre nego je pošla na posao. 
JA: Ljubim, vojim jako. ONA: Uhhh. JA: Duša, vojim tee. Samo sa tobom. ONA: 
Pre mene? JA: Ima godina. ONA: Nebitno kada tačno. Pozvao sam je. Ona je mene 
pozvala. Propustio sam njen poziv. Nisam čuo draga, sa drugarom sam. Nasmejali 
smo se. ONA: J Sada sam mu rekao da sam ti napisao poruku a on!? Pomisliće Ona 
da sam neka pijandura. Hahhahaah, stalno smo na pivo. ONA: Hahahha, stalno. JA: 
Vojim te. ONA: Uh. Uhhhhh, neverovatno uzvratio sam i pošaljem joj sliku nas 
dvoje u kafiću. ONA: Opasni J pozzzz. Pozzz i pozvao sam je dva puta. Znao sam 
da je pozovem čim izadjem van i da pričamo dok hodam ulicama i da kada stignem 
kući se svlačim procedurom kojom sam vam već opisivao i da ostanemo na vezi do 
ujutru. To jest polako tonemo u san i tako zaspimo i slušam je kako diše. Znalo je da 
me boli uvo ako zaspim sa slušalicom koja je u njemu. Uglavnom lezim na jednoj 
strani a slušalica je u drugom uvetu. Okrećem se i brinem na nju i kabl i prebacim 
sada u drugo uvo i tada se malo budim i slušam spava li i kako diše. Isto je i ona to 
radila. Nekada je bila budna ona i slušala je mene. Ovih nekoliko dana smo još i 
dobri jer sam proveo lepe dane kod nje. 

Tue, Mar 13th 2018, 6:14 am
                   
Pozvao sam je. Jutro je, alarm i ista procedura. 

Tue, Mar 13th 2018, 9:24 am

Ljubavi moja ljubim J ONA: Ooo, neko se nalalao J Aha, na webinaru sam i drem- 
kam. Pozdravi Tvrtka! (misli na moj penis). Misli on na tebe uzvratio sam.ONA: Iju- 
uuuu. JA: Uhhhhh, vojim teeee. ONA: Jes i ja uhhhh. Dušo moja uhhhh. Zasuzile mi 
se oči J Moje braon. Zasuzile moje plave a ljubim moje braon. Propustio sam njen 
poziv. Sada se ona tri puta ne javlja. 12:13 Ona se ne javlja. Ne čuje baba joj  napi- 
šem J Pošaljem joj šaljiv video klip gde lik peva bečarac. 
Pošaljem joj sliku post sa tekstom. Od jutros se nije javljala, pisala sve do pola šest. 
Ko zna šta radi, gleda, muva a znam da se od telefona ne odvaja. 

Orgazam ima 5 faza. 
1. Geografsku: tu, tu, tu! 
2. Matematičku: više, više!
3. Versku: oh moj Bože!
4. Samoubilačku: Ah, umreću!
5. Ubojitu: Aaaaa ako sada
    prestaneš, ubiću te.

Tue, Mar 13th 2018, 5:30 pm

Pozvala me je. JA: Volim te J Želim te J ONA: Ihh. JA: Uhhhhhh nije Ihh. ONA: 
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ONA: Uhhhh. JA: _Ljubim te. Uh _Želim te. Uhh _Trebaš mi. Uhhh _Volim te. 
Uhhhh . Želim da budeš moj. Uhhhhh _U meni si. Uhhhhhh _Sve zajedno. 
Uhhhhhhhhhhhhh. ONA: Ljubim. JA: Duša moja. Pošaljem joj sliku gde je crtano 
kako dvoje leže u krevetu i on se zapalio koliko su oboje vatreni i hot tako zagrljeni. 
Poslala je mali smile vatra. Daaaaaa odgovorio sam. ONA: Kiss. Zvao sam je i ne 
javlja se. Noćas sam ponovo spavao sam. Celo veće i noć je nije bilo. 

Wed, Mar 14th 2018, 6:15 am

Pozvao sam je i probudio kao svako jutro. Ne sećam se koji je izgovor bio i zašto je 
nije sinoc bilo. Ispratio sam je do škole. 
                   
Wed, Mar 14th 2018, 9:57 am
                  
Ljubavi moja ljubim J ONA: Kiss. Nije mogla sa posla da priča i po nekada je neš -
to napisala ili poslala porukom. Poslao sam joj gif animaciju gde princeza ljubi 
princa. ONA: Ohooo, ljubim slatko J Daaaaa dušo odgovorio sam. ONA: Uhh. JA: 
Uhhhhhhhh. ONA: Sve???. JA: Sveeeeeeee svaki milimetar J ONA: Auuuhhhhh . 
JA: E ovo je bio uzdah J ONA: Da. JA: Vojim te J Yes, ja tebe.. Odgovorila je. JA: 
Uhhhhhhhhhh. ONA: Odoh radim. JA: Ljubim i ponosim se. J
Dva puta me je pozvala. Poslao sam joj pesmu koju sam obradio od jedne mlade pe- 
nikinje. Pozvala me je. Pa još nekoliko puta. Poslala mi je par cipela koje je videla 
na sponzorisanom postu na FB od firme Strugar iz Beograda. JA: Lepe su, vidim i 
tebi se dopadaju. Pošaljem joj sliku post:Čim voliš da je poljubiš u vrat, rame, nos il 
čelo, gotov si ti bajo moj, a nisi ni svestan.

Wed, Mar 14th 2018, 8:35 pm

Ljubavi živa li si? J Daaa i pozvala me je. Ja sam pozvao nju.  Al znaš kako ćeš da 
prepoznaš koja je prava osoba za tebe? Kad ti se čini da gledaš svoj odraz u ogle -
dalu. Kad ti je svejedno da li oči i uši postoje. Kad bi virus s njom da podeliš. Kad ti 
nije krivo ako je na drugom kraju sveta, makar i sa nekim drugim. Jer ti je važno 
samo da postoji. Onda i ti stvarno postojiš. Javi mi kad takvu nađeš, onda ću da 
znam da sam uradila dobar posao. Da si čovek veliki kao duša. Posle mogu da 
umrem, onako na miru. Mislim ne moram al da znam da mogu. Post sa nekog 
bloga.     
        
Thu, Mar 15th 2018, 6:15 am

Pozvao sam je, budim je. 

Thu, Mar 15th 2018, 9:06 am

Pošaljem joj našu sliku gde smo se bečili, ono zezali i širom otvarali oči. Ljubim oči 
moje napisao sam joj. ONA: Plavo J JA Vojim J Uhhhhhhh. ONA: JJJ  Poša- 
ljem joj sliku na kojoj je u gornjem delu neka žena golišava i okreće rukom svoju 
bradavicu i pojačava jačinu ljubavi. ONA: Ludilo ! JA: Daaaaaaaaa, pojačao sam do 
kraja. Hahahha nasmejala se. Na tvojoj! (mislio sam njenoj bradavici). ONA: Jesi J  
JA: Ljubim teeeeeeeeeee 11:11 Pošaljem joj svoj video koji sam snimao u gradskom 
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parku. ONA: Idemo u šetnju sa drugaricom. Javimo se posle. JA: I na kraju dana, 
jedino što ti treba jeste osoba koja ne odustaje od tebe..
A pola dana for me? Kako me uvek zaboraviš?. Just for me.. Pozvala me je. Nemam 
tu naviku napisala je. JA: Sve zavisi ko ti je i da li je u mislima, zar ne? ONA: Da. 
JA: Bar je ja imam J Svaki put kada uzmem telefon u ruke, ti si u srcu mom. Na 
srcu, stoji on u levom džepu. J Pozvao sam je, ona mene, ja nju i td. Poslao sam joj 
dva posta u slikama i tekstu. 

SVRHA veze nije da imate nekoga ko bi vas upotpunio...Već da imate nekoga sa 
kime možete da podelite svoju POTPUNOST! Neale Donald Walsch

Za ljubav kažu treba vremena. Ne slažem se. Za ljubav treba samo  PRAVA
OSOBA!  ONA: Yes dušo. Zvala si me ili ne?. Ne odgovorila je. Pozvao sam je pa 
propustio poziv. Pozvala me je. Ja mislio da si zaspala napisao sam.Ne javlja se.
Pozvala me je. 

Fri, Mar 16th 2018, 6:17 am

Pozvala me je. 

Fri, Mar 16th 2018, 10:39 am

JA: Miroslave ljubavi moja baš sam mislila na tebe ! J ONA: U poslu sam ljubavi 
moja J Dva puta me je pozvala. Ja sam nju. Poslao sam joj video. Pesmu koju sam 
recitovao i obradio od Nedeljka Popadića, Neki te ne vole ljudi. Pozvala me je. 
Pošaljem joj sliku kako izgleda u mom telefonu na ekranu.  Kada bude mene u tvom 
telefonu kao sto si ti u mom. Onda ću znati da sam tvoj!  ONA: Dobro duso J Da 
draga!  JA: Te amo.Uhhhhh da dragi J Vojim te J ONA: Ihh i pozvala me je.  JA: 
15:51 Nisi primetila da? Pozvao sam je i ne javlja se. Pozvala me je. Pošaljem joj od 
Nedeljka pesmu: Znam da negde luta. Poslala mi je svoj selfi sa napućenim usnama 
gde se slikala u svom stanu. Propustio sam njen poziv i pozvala me je. 

Fri, Mar 16th 2018, 7:52 pm
                    
JA: Vojim te J ONA: Ljub. JA: Jako.. Da li je bilo sve ok? Čekam rezultate napisala 
je. Pozvala me je. Pošaljem joj sliku koju sam dobio. Tri psa koja su zagrljena. Pos -
lala mi je naša prijateljica ovo. Ja kažem ja u sredini, ti desno a ona sa leve strane. 
Mislila je na sveto trojstvo, nerazdvojnost J. Pozvao sam je. 

Sat, Mar 17th 2018, 9:43 am

Pozvala me je. JA: Naručen je usisivač. Ee? Obradovala se. Pošaljem joj sliku poru -
džbenice. Morao sam da se registrujem al sam u napomeni dao tvoje podatke, za 
isporuku. Kako tebi, meni šalju. Aa, ok. JA: No sikiriki J Znam ne sekiram se. 
napisala je. Jel mali još tu pitao sam. ONA: Da. Koja je cena.? Piše ti na slici. Super 
obradovala se. Pozvala me je. Pusti mi jedan selfi for me napisao sam joj.
Spremala se da izadje na piće u podne i prijateljica je već čekala dole i kada je sišla 
slikala se i poslala mi je da ih vidim. Wow, kada ste se pre našle. Ljubim vas. 12:34.
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Sat, Mar 17th 2018, 6:12 pm

Pozvala me je. Poslao sam joj sliku dva kučeta sa naočarima koji sede u otvorenom 
kabrioletu i ono vetar im mrsi kose. Pozvala me je. 

Sat, Mar 17th 2018, 8:44 pm

Slala mi je slike od neke torbice i kako izgleda unutra i da pogledam za šta li ona 
može ili joj je bila namena. Proveravao sam na netu preko marke, logoa kojeg je 
imala i nalazio sam slične ali ne i baš takvu. 

Sun, Mar 18th 2018, 12:30 am

Poslala mi je video o psima i ljubimcima. JA: Laku noć drago biće Lepo spavkaj, 
Pozdravi je i reci joj da sam srećna zbog vas dvoje,čuvajte se i volite se.. Poslao sam 
joj ovo jer mi je to Marina napisala i da vidi koliko je srećna zbog nas dvoje. Nije 
ništa na ovo odgovorila. 

Sun, Mar 18th 2018, 10:20 am
                   
Dva puta sam je pozvao. Odavno nisam videla ovako glupo stvorenje!!!!!!!!!
Kakvi živci mi trebaju, ajooooj J (Imala je jednog malog na dopunskim časovima. 
Upoznao sam ga kada sam tamo išao). Verujem. Prevrni očima, udahni duboko! 
ONA: Straaaaaaaaasnooooo!!!!!!!!! JA: 12:12 Bogatiiiiiiiiii. Haha, nasmeja me J 
Ljubim te J Napisala je. JA: I ja tebe dušo moja J Vojim te J.ONA: Yes.  Poslala 
mi je video gde čovek svira i recituje pesmu od Nedeljka Popadića. JA: Lepo, ovo je 
napravljena melodija. Neki moj fb prijatelj to peva. Poslao mi. Slučajnosti. JA: Ovaj 
desno je Nedeljko, znam. Imam ga mislim za prijatelja i imam još neku njegovu 
pesmu, nije ova jedina. Poslala mi je sliku koju je slikala telefonom da mi pokaže da 
je od Nedeljka dobila knjigu sa potpisom. Pozvala me je. Poslao sam joj fb stranicu 
od našeg Karnevala da pogleda kako je to lepa manifestacija. Poslao sam joj kratak 
video gde sam vežbao na gladijatoru. Vežbaš J Jes odgovorio sam i pozvao je. Ne 
javlja se. Završimo ručak i zovem te. Poslao sam joj slike mene i Arona sa šetnje 
oko jezera. Ja zaspala napisala je i poslala mi je neke smešne klipove koje i ona vidi 
ili dobije od nekoga. Ja sam joj poslao obradjenu pesmu od pesnikinje Mirjane 
Bekćić NIŠTA NISAM ZNALA. 
Pozvao sam je dva puta i ona je mene. Pojavili su joj se krpelji po stanu, krevetu.
Nalazila ih po ljubimcu. Baš ih je nalazila da čovek dobije fobiju i strah. Poslao sam 
joj kako se zove Neostomicin i da to nabavi i razblaži u flaši sa pumpicom i da sve 
to naprska i psa takođe. Vojim te. 21:21. Užas, u garderoberu ima krpelj!!! Sutra sve 
zaprašujem. Pozvao sam je. Kažu da je u životu dovoljna jedna osoba koju ćete 
voleti, s kojom ćete biti srećni..U stvari ne treba da bude u vašem životu, već da 
bude vaš život.... Više i ne treba...ONA: Ihhhuhhhh. (malo je).
Mon, Mar 19th 2018, 6:15 am

Pozvao sam je. Probudio je da ustane i bio sa njom dok se oblači, kuva kafu, spusti 
ljubimca da piški, vrati se. Sredi i našminka, šta će da obuče. Krene na posao,hodam 
sa njom ulicama i kada stigne u školu prekidamo vezu i ja nastavim da spavam još 
malo. 

Mon, Mar 19th 2018, 10:17 am
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TVRTKO

Nedostaje mi ono Uhhhhh, ljubimJ.ONA: Da, draga J JA: Mojim dragi ;) Voji te i 
tvrtko J ONA: Uh. Mi te vojimo (mislio sam na sebe i tvrtka. (penis).) ONA: Yes 
J. JA: 12:12. I jaaaa videla. Znao  sam. Zato sam ti i poslao. ONA: Kiss. JA: Bigg 
kisss soft J Može napisala je. Pa jesi li došla kući? Da jesi, zvala bi me znam J
(Pričam sam sa sobom). ONA: Evo zovem još malo. JA: 12:34. Pozvala me je. 
Pozvala me je. Poslao sam joj tekst nove pesme koju sam napisao. 
TREBA MI NEKO Treba mi neko ko je još uvek dete i čiji ću ja biti svet Neko tako 
detinjast i nestašan u svakom pogledu. Kome nije važno šta će drugi reči i kome 
Sam ja preći. Poljupcem i osmehom da me budi i svim mojim ludostima da se ne ču- 
di. Kome ne smeta šminka i šta ima na sebi i ko me želi i u na sebi. Treba mi neko 
zbog koga ću biti živ i niko mi nizašta neće biti kriv. Kome ću ja biti svet  i životni 
polet. Samo to još da shvati i ovog pesnika prihvati. Pa ćemo zajedno kroz zivot pu -
tovati i kao deca ludovati. Treba mi neko i Kad je krevet tesan i niko nije zbog toga 
besan. Kada vidi u tebi oka četiri i pogled pun ljubavi.

ONA: Lepooo (Toliko o radovanju i načinu za svaku pesmu napisanu).Pozvao sam 
je i ona je mene. Poslala mi je dva smešna video klipa. Pozvala me je, propustio sam 
jedan poziv i ja sam nju pozvao. 

Mon, Mar 19th 2018, 9:50 pm

Pozvala me je. JA: Molim vas gospodine možete li mi ugraditi č,ć,š,đ,ž slova u tele- 
fon? Zašto će vam ta slova, da li je to baš nužno? Nužno, da ne može biti nužnije, 
umalo ne ubih ženu i kuma !!  Kako ?  upita serviser. Evo ovako je bilo: Moja žena 
je frizerka i pošalje mi jučer sms poruku: 'Imam dva sisanja,i satiranje pa cu zakas 
-niti kuci! Nakon pola sata šalje mi kum sms poruku: ' Moj kume, ala kuma dobro 
sisa. Hahahha nasmejala se i pozvala me. Obradio sam pesmu Treba mi neko i 
poslao joj da je čuje. Lepo dušo J Hvala dušo odgovorio sam. Razmenili smo jedan 
sa drugim nekoliko smajlija koji govore više od hiljadu reči. 
      

Tue, Mar 20th 2018, 6:17 am

Pozvao sam je. Probudio i ista procedura kao i svako jutro. 

Tue, Mar 20th 2018, 11:12 am
                    
11:11 Ljubim J poslao sam joj iako znam da radi. 

Tue, Mar 20th 2018, 1:32 pm

Pozvala me je. Ne čujem te, a ti mene? Pitao sam. ONA: Ne. Pozvala me je ponovo. 
JA: Ljubim i vojim. ONA: Yes. JA: Auhhhhhhh ONA: Uhh. Ja ću sve Uhhhhhhhh 
napisao sam. ONA: Nije fer! JA: Ja vojim više. Eto fer je J ONA: Nooo. JA: Još 
sam tu. ONA: Ljubim. JA: Piše mi koleginica email. Kiss. Pozvao sam je. Ona je 
mene pozvala. 
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Wed, Mar 21st 2018, 6:15 am

Pozvala me je jer je probudio alarm. Dobro jutro. 
 
Wed, Mar 21st 2018, 10:52 am

Jutro ljubavi! JA: Srce moje, ljubim te. Dušo moja cakana. ONA: Stiže danas usisi -
vač! JA: E sjajno. Jesu li zvali? Poslali su poruku. JA: Lepo, drago mi je. A trčkam u 
toalet svakih 45min, od noćas 6 puta!!! Stomak, napisala je. JA: Ufff Loperamid se 
zove. (mislim na male tablete protiv proliva). ONA: Užas!  JA: Jedna dve male 
tablete i ima da stane. ONA: Proći će. JA .Naravno kada se očistiš. 12:34 Pozvala 
me je. Ne javlja se. Pozvala me je. Pozvao sam je i td. Itd.
Poslala mi je video gde muškarac drži i hrani malu bebu a dva haskija posmatraju i 
kako reaguju na to to vide. JA: Jebote kako se gura i da legne na bebu. Mora da je 
ženka. ONA: Ko zna.. Siguran sam, kao moja Lara. ONA: Eto. Prejeo sam se napi -
sao sam. ONA: Opet? Pržio dva medaljona, unutra ima kačkavalja. Lepo, prijatno je 
napisala. Smazao sam ih. Ljubim oko moje. ONA: Da ima više klope ti bi bio debe -
ljuca. JA: Ne, nikada nisam bio i ne želim, i ovo malkico mi smeta. ONA: Šalim se 
J JA: Ću te…ONA: Hoćeš, hoćeš… JA: Vojim te J . Imaš li čas pitao sam? 5:55. 
Poslao sam joj sliku jedne tetovaže gde jedna plavuša je ima pozadi na ledjima ispod 
vrata. Jer znam da potajno to voli. Uzvratila mi je video klipom o životinjama. 
Pozvala me je. JA: Važno je imati nekog ko će dati sebe za tebe. Imati nebo za te -
be i mesto u srcu za tebe. Ko će praviti sreću za tebe i brisati tugu za tebe i čuvati 
ljubav za tebe. Ko će čuvati tebe za tebe i voleti te neizmerno. ONA: Ihhhh. JA: Ih 
ili uh. Uhhhhh. Ih je kao idi begaj.! ONA: Ljubim. JA: Duša moja. Poslao sam joj 
video klip gde u krevetu spavaju mala beba i malo štene. ONA: Kakva ljubav J 
Daaaa odgovorio sam. 5:55

                    
Wed, Mar 21st 2018, 10:29 pm

Pozvala me je. JA: Во имја кокса и спида, и вутраго духа, амфетамин. (by Ivan 
Apostolski)  Poslao sam joj ovaj tekst koji sam video negde jer je bilo aktualno kako 
se saznalo šta radi svešteno lice. ONA: Užas. JA: Bogati. (pokušavam da je ispravim  
i da ne koristi takve izraze.).           
 
Thu, Mar 22nd 2018, 6:14 am

Pozvala me je. Probudio je alarm i vreme je za ustajanje. Bio sam tu uz nju svakog 
jutra. Ovo nisam nikada ranije radio i ne znam ima li ko ustaje kada i njegova part -
nerka ili partner. Da, ko živi zajedno ili ustaju da idu na posao oboje. Onda da.

Thu, Mar 22nd 2018, 11:33 am

JA: Dančić ljubavi J Propustio sam dva njena poziva. Sada se ona ne javlja. Evo 
me. Bio u kupatilu i sobi bez telefona. Pozvao sam je. 1:11. Pozvala me je. Pošaljem  
joj kratak video sa youtuba iz našeg domaćeg filma Lajanje na zvezde, kako se brzo 
ustaje. Pozvala me je. Propustio sam njen poziv i zvao je nazad. Poslao sam joj sliku 
post sa tekstom: Da se sve žene sveta okupe oko zaljubljenog čoveka i poviču u 
glas, ne bi uspele da nadjačaju šapat žene koju on voli.....  
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ONA: Da dušo, tako je J i pozvala me je. Poslala mi je post gde se vidi da je Balet i 
dvoje plešu a muškarcu se digao penis u belim helankama. Labuđe jezero a Labud se 
probudio J. Ja sam joj uzvratio jednim postom oko zime jer nikako da se to proleće 
probudi jer je bilo snega u ovom dobu. Ne javlja se pa me je pozvala. JA: Ovo bjelo 
govno opet pada.! Napisao sam joj.(koji je datum a sneg pada). Ljubim. Pozvala me 
je. JA: 22:33. Ne javlja se. Pričam sa prijateljicom napisala je. JA: Kući sam. Noćas 
sam spavao sam jer više se nije javila niti zvala. 

Fri, Mar 23rd 2018, 6:14 am

Pozvala me je. Probudio je alarm i nastavili smo da pričamo kao i svako jutro i ispra 
tio sam je do Škole. 
 
Fri, Mar 23rd 2018, 9:24 am

Jutrić ljubavi sam joj napisao. Naravno jer sam ustao u devet. ONA: Jutro dušo moja 
❤ JA: Vojim te J Slali smo jedan drugom one kokoške smajlije. ONA: Ludilo, do -
sta J Hihihi nasmejao sam se. Dosta je kada biju. Radi tamo! J Na odmoru sam 
odgovorila je. Pošaljem joj pesmu Kad odem od Igora Čobanovića koju sam snimio i 
naravno recitovao JA: 12:12 ONA: Isto!!! Znao sam, zato sam ti i poslao. 12:21, 
12:34. Propustio sam njen poziv. Ne javlja se, Ne javlja se. Više puta sam je zvao. 
Poslao sam joj slike kada sam išao sa drugarom i njegovom ćerkom u Beograd po 
psa. Da vidi koja je to rasa. Sedeli smo u jednom restoranu da nešto ručamo. I te sli -
ke sam našao i poslao joj. Pozvala me je. Sladak J Naravno misli na psa. 2:22 
ONA: Daa. Pozvao sam je. Poslala mi je kokoške smile. Ne javlja se. Poslala mi je 
sliku svog psa kako mu je dala da popije mleko. 

Fri, Mar 23rd 2018, 7:24 pm

Poslala mi je sliku kifli koje je ispekla u rerni. Pozvala me je. I propustio sam njena 
dva poziva. 

Fri, Mar 23rd 2018, 10:27 pm

Poslao sam joj video gde baba i deda plešu u jednom kazinu. Taj se klip vrteo svuda 
po FB. I jednu sliku sa njenog rođendana u trpezariji. Noćas sam ponovo spavao 
sam. Teško je kada se navikneš i da je neko tu tako blizu uz  tebe. 

Sat, Mar 24th 2018, 7:56 am

Poslala mi je neku sliku sa zida i pozvala me je. Subota je bila. 

Sat, Mar 24th 2018, 11:11 am

Poslao sam joj sliku koju sam slikao u kuhinji sedeći za stolom gde je imala kecelju 
na sebi. Nije joj se dopala jer je izgledala obično. Meni je bila lepa. Poslao sam joj 
dva posta, tekst u slici. Kažu mi uzmi život u svoje ruke. Uzeh ga podigo se. Pa šta 
si uradila. Bože šta, pa sexala se..
Žene su  mnogo čudna bića. Kao ništa ne znaju, a sve znaju. Ništa ne vide, a sve 
vide.Ništa nemaju da obuku, a puni ormani. Mrze te, a obožavaju te. I kako čovek 
da živi bez njih?
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Poslala mi je sliku sada ispečenih kifli. Kojih je imala od sinoć i na stolu. Pozvao 
sam je. Šta je ljubav? To je taj osmeh koji imaš kada misliš na mene. Pozvala me je. 
Poslao sam joj neke šaljive postove. Hahahahah nasmejala se. JA: Ljubim, vojim tu 
tvoju vlažnu. ONA: Ludo jedna. JA: Jessssss zato me i vojiš J Poslala je psa kao 
smajli i napisala ......me. Misleći vojiš psa i mene. JA: Ljubimca i tebe. Poslala mi je 
svoj selfi kojeg je napravila kod prijateljice u gostima. Hvala dušo napisao sam joj.

Sat, Mar 24th 2018, 7:42 pm

Pozvala me je. Pozvala me je. I jednu sliku kako se igra sa njenom belom pudlom. 
ONA: Žaba, misleći na na tu pudlu. JA: Popio i kafu, evo idem kući. Hodam. Pitaj 
ljubimca hoće li keksa. Pošaljem jedan post u slici i pozovem je ali se nije javila.
Veš dušo.. Uključiti mašinu! J. Obećao sam joj da ću je ja podsećati na tako neke 
stvari koje treba da uradi. ONA: Uključila, dušo J JA: Da zovem? To jest zvao sam 
već. ONA: Da zavrišim nešto i zovem. JA: Bilo je 500 fotki, neke sam obrisao kao 
duplikate. ONA: 500?????. (mislim na naše i neke njene fotografije koje sam saku -
pio i imao na računaru).Noćas je šansa da imate seks duže od sat vremena! Ako poč- 
nete u 2:00 završićete u 3:05 (menjalo se vreme). I jedan klip gde gola žena za uskrs 
nosi jaja i dva komada ofarbana je snela, izbacila iz svoje vagine u korpicu. Poslala 
mi je sliku svoga mačka i jedan smeštan klip.

Sun, Mar 25th 2018, 10:32 am

ONA: Jutro☀ Pozvao sam je i posle je ona mene.  Poslao sam joj svoju profilnu gde 
piše da sam srećno zaljubljen. Naravno to je iz onih kvizeva ali oni nas poznaju bolje 
od nas samih i jeste tačno da sam zaljubljen. ONA: WOW. JA: Zar to nije divno i još 
kada je uzvraćeno/dvosmerno. 1:11. ONA: 13:13. Daaa i juče si imala. ONA: Le li 
dušo moja. Ponekad ovde čak osetim tvoju ljubav. JA: Drago mi je. Milo.. Pozvala 
me je. Poslao sam joj video i dve slike sa naše šetnje oko jezera.
Ne javlja se i onda je ona mene pozvala i propustio sam poziv. Pozvao sam je dva 
puta. Supaaaaaaaaaaa. ONA: Jelaaaa. Dođi da se kupaš sa mnom napisao sam joj.
Zato što sam krenuo pod tuš. ONA: Aha sa prijateljicom. JA: Kaži joj da sačeka 
malo da samo Miroslavu opereš leđa. Pozvala me je i poslala sliku na kojoj su 
Andjeli i tekst ispod slike. MITSKI POZIV Pre izvesnog vremena sastao se veliki 
galakticki savet i uputio mitski poziv mnogobrojnim svetlosnim bicima: deci sunca, 
krilatim andjelima, vesnicima sunca,ratnicima duge i drugim sjajnim bicima mnogih 
zvezdanih sistema. Za vreme sastanka ušla je Ljubav Galaktickog Kruzenja, Veliki 
Duh, i ispunila sve miloscu, svojom Božanskom svetlošću i svojim rečima: " 
Pozvani ste da začarate jedan svet na kome će se desiti velike promene. Oni koji 
odgovore na ovaj poziv, otići će na mesto gde se odvija planetarna evolucija i gde su 
iluzija i strah močni učitelji. Pozivam sve one sa darovima i talentima da budu moji 
emisari tamo, da uzdignu i preobrate frekvenciju planete Zemlje, jednostavno, prozi- 
manjem i ukorenjivanjem Ljubavi. U ovom utelotvorenom mitu vi ćete biti stvaraoci 
nove stvarnosti, stvaraoci zlatne oktave." Galakticka Ljubav je nastavila:" Na tom 
putu, svako od vas će se potruditi da bude intuitivni navigator osposobljen da probu- 
di svoju svest i podstakne srce stremljenjem ka čistoj ljubavi i bezuslovnom služe -
nju. Samim tim što ste vesnici sunca i luconoše, vi ćete prenositi svetlost i zato vas 
pozivam da obasipate narode Zemlje svetlošću, da pomognete GAJI i njenoj deci u 
preobražaju. To je deo plana u kome ćete biti prekriveni zaboravom. Međutim, dokle 
god budete pamtili osećaj dečje nevinosti i poverenja bićete harmonični pomagači 
preobražaja Zemlje. 
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Ponekad će biti potrebno da se nađete u nekim oblastima sa teškim vibracijama. Za 
neke će ta iluzija odvajanja od ljubavi biti vrlo teška. Ali prepoznavajući svoju pravu 
prirodu, vaša ljubav će probraziti dubine dvojnosti, a vaša svetlost će obasjati mno -
ge. Vaše učešće u ovom izazovu je potpuno dobrovoljno, međutim ta promena na 
Zemlji je čudesna i izuzetna. Ako prihvatite tu misiju imaćete priliku da rastvorite i 
saznate sve što ste postigli tokom mnogih inkarnacija, dobijajući izuzetnu moguć -
nost kvantnog skoka svoje svesti. Za vas je važno da odaberete ples sa Zemljom 
GAJOM i njenom decom dok oni ne okončaju svoju Svetlosnu ceremoniju." Tako je 
govorio Tvorac, Svetlost Galaktickog Okretanja. I tako su svetlosna bića bezbrojnih 
udruženja i saveta vernih zvezdama odlučila da se otelotvore na planeti Zemlji da 
pomognu u tom krunskom događaju buđenja iz planetarnog sna. Postojao je, takođe i 
proces zaštite razrađenog plana buđenja bića iz privida otuđenja i pokrova zaborava 
tako uobićajenog na Zemlji.Svetlosna bića koja su putovala da pomognu GAJI dogo- 
vorila su se da pomažu jedni drugima u čuvanju sećanja. Tako su zvezdane semenke 
ostavile kodove u različitim oblicima: kao zvuke, boje, svetla, slike, reci, simbole 
vibracione rezonance koje će im pomoći da se sete svog dogovora sa Svetlom. 
Dogovoreno je da se ti kodovi pojavljuju svugde: u vizionarskoj umetnosti i muzici, 
u prodornim pogledima, u razgovorima i osećanjima i da stvaraju duboku čežnju za 
buđenjem i dostizanjem otelotvorenja ljubavi. ...okupani vodama uspomena, pripre -
mljeni kao ratnici duge da bi ispunili obećanje novog i starog mita, jamčeći prisustvo 
Ljubavi na Zemlji. Taj izvor ljubavi će se odmarati u naručju Bogova šaljući talase 
ozdravljenja i ljubavi preko GAJE. Tvoje buđenje u tom trenutku, tvoji darovi će 
probuditi i pokrenuti druge. Koristi smeh, pesmu , ples, dim, uživanje, poverenje i 
ljubav, jer će oni stvoriti veliki talas promene, koji će pomeriti granice starog
mita dvojnosti i otuđenosti, ostvarujući čudo mira i jedinstva na Zemlji. Iskoristi 
svoje darove za dobrobit GAJE. Na nekoj Supernovoj svesti, GAJA i njena deca će 
se obući u svetlost, stvarajući blistavo svetlosno telo Ljubavi i rađajući se ponovo 
među zvezdama. Mitski poziv je poslat. Veliki izazov je počeo. Probudite se ratnici 
duge,vesnici sunca, svetlosna bića galaktičkih širina. Drevni nebeski putnici stvoreni 
ponovo u ovom trenu istrajte u lepoti i snazi ljubavi GAJE. Zaboravite nepoverenje. 
Vi ste Božanska deca sunca. IDITE sa svojim srcima i delite svoje velike darove. 
Prepustite se magiji Zemlje. Setite se...

Pozvala me je. Poslao sam joj nekoliko slika koje su po FB i jednu našu kada smo 
bili u vikendici i ona je u piđami Meče, u mom zagrljaju i tako smo oboje izgledali 
srećni. Pozvala me je. 

Mon, Mar 26th 2018, 6:16 am

Pozvala me je. Jutro je. Kao i ranije vreme za ustajanje. Na vezi smo i dok se oblači, 
presvlači, pije kafu, izvede psa napolje. Šminka se i sprema, kreće na posao i sve 
dok ne stigne na sama vrata i onda prekidam vezu. 

Mon, Mar 26th 2018, 11:48 am

Propustio sam njen poziv. Pozvao sam je i kasnije je ona mene dva puta. 

Mon, Mar 26th 2018, 6:04 pm

Pozvala me je. JA:Dve veće šargarepe sam očistio i iseckao, sipao boraniju, malo 
soli, vegete, ubacio malo brašna, i setih se od suvog mesa, one slanine što je ostalo, 
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skuvalo se i proći će kao neka boranija. Pozvao sam je. Ona je mene. JA: "Potrebna 
si mi kao nikotin! I tu ništa ne pomaže, ni mudrost, ni pamet, ni iskustvo, ni svi 
pret- hodni ljubavni slučajevi tog bednog iskustva, ni sva poniženja na koja je 
osuđen čovek koji voli."  Momo Kapor, Una..  
ONA: Ih ljubav. JA: Ih ili Uh. ONA: Ih. JA: Znači ljubav je bzv. Ili bezveze. ONA: 
Noooo.

Tue, Mar 27th 2018, 6:16 am

Pozvao sam je. Jutro je i ustajanje. To je prava ljubav sa moje strane kada svoju 
dragu budiš i budeš uz nju. 

Tue, Mar 27th 2018, 12:02 pm

Mislim ja na tebe dušo. Ljubim J napisao sam joj. Pošaljem joj post, tekst: Ako već 
moraš da biraš od dva zla, biraj ono koje je bolje u krevetu. ONA: Ijuuu. JA: Hahh 
ahahaaaa vojim te, znaš ti to i voji te i dobar je u krevetu. ONA: Manje zlo, hahahha 
Čuj dobar, odličan. JA: Sedi 5. Duša moja. Hvala ljubavi J. Poslala mi je sliku dne- 
vnika gde piše ocene i gde su nečije sve petice. J�Nasmejah se. Ljubim! 12:21 
Propustio sam njen poziv. Pozvao sam je. ONA: Ne čuješ me?  Ja tebe čujem. JA: 
Ne čujem. Ček da ga resetujem (mislio sam na telefon). Pozvao sam je. Pošaljem joj 
slike mene i Arona iz kreveta. Popeo sam ga kod sebe i ušao je pravo u krevet sav 
srećan. Posle je bilo muke ga skinuti, nije želeo dole. ONA: Došao ti je J Oko lepo. 
JA: Upišanko! ONA: Nijeee J Jeste na krevet čim mi se popeo, dok sam vrata 
zatvorio. ONA: Ajoooooj. Pošaljem joj još par slika gde me on ljubi, vuče šapom i 
maltretira. Upomoć sam joj napisao. 
Hahahahah nasmejala se. Došao mi je i mačak i pošaljem još slika kako oni leže 
jedan pored drugog. ONA: Prota J Daaaaa imao smelosti da nam dođe napisao sam. 
ONA: Bravo, neka ga. JA: Hoću da ga skinem dole, sada će biti muke. Drhti, usro 
se. (i stepenice su strme za njega). ONA: Mukica. Propustio sam njen poziv pa sam 
je pozvao. Post sa tekstom: Ja sam tu da te izludim, a ti da ne znaš šta ćeš sa 
mnom. ONA: Je li? Hihihi nasmejao sam se. Još jedan : Ljutiš se. Svađaš se. Ali 
nikad ne odlaziš od osobe koju voliš! Samo je mali smajli poslala. ONA: Još malo i 
krećemo J Jessssssssss ljubim. Ja sam se obradovao. Pozvala me je. Poslao sam joj 
video od Parnog Valjka sa pesmom Kao ti. Vojim te. Zovem je i ne javlja se. Kući 
sam napisao sam joj. Ne javlja se. Noćas sam spavao sam. 

Wed, Mar 28th 2018, 7:01 am
                    
JA: Jutrić J ONA: Jutrić. Znao sam njena osećanja i raspoloženja po tome kako 
piše. Imali slovo viška, neka tačka ili zarez. Koliko reči ima i sl. Nije to mogla od 
mene da sakrije. 

Wed, Mar 28th 2018, 10:15 am

JA: Only morning! ONA: Only? JA: Pa sa tvoje strane. A to J napisala je. JA: Pa to. 
Dobro jutro ljubavi, kako si spavao noćas bez mene. Ja sam super spavala. Sory, 
zaspala sam sinoć i sl. J (stavljao sam joj reči u usta, to jest tako sam očekivao da 
se ponaša prema meni). ONA: Nemam vremena za kuckanje. Pozvala me je. Kada 
sam ja pozvao ne javlja se.. 
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Thu, Mar 29th 2018, 12:21 pm

JA: 12:21. Ljubim J "Postoje ljudi koji su poput Andjela.. Oni čine da nam duša 
zapleše. Zbog njih poželiš hodati po nebu.."
Pozvala me je par puta i ja sam nju. Razmenili smo  nekoliko postova u slikama.

Thu, Mar 29th 2018, 8:39 pm

Pošaljem joj smajlija koji ljubi a ona meni par posta. Pozvala me je i propustio sam 
njen poziv. Pozvao sam je. Ne javlja se. 22:22. Pozvao sam je i više puta se ne 
javlJA: 

Fri, Mar 30th 2018, 3:09 am

Ljubavi prekinulo se, zvao sam al ne zvoni, kao da nisi dostupna, nema neta. Ljubim 
J Vojim te J  Miroslav.

Fri, Mar 30th 2018, 7:54 am

ONA: Ljubim dušo. Pošaljem joj mala srca i smajli koji šalje poljubce. Uhhhhhhhh 
dušo J  Najvaznije mi je i naj osećaj, najlepši, kada mi stigne poruka, pogledam a 
ona je od moje duše, koja mi poželi dobro jutro ljubavi, kako si spavao, ljubim te, 
vojim. J ONA: Na takmičenju sam. Pisao sam pesmu Bezbotost,obradio je isnimio, 
postavio na svoj profil gde su ostale pesme i poslao joj. 

Fri, Mar 30th 2018, 2:00 pm

Pozvala me je. Ne javlja se. Pozvala me je dva puta. 

Fri, Mar 30th 2018, 4:50 pm

Napisi mi sta ste uradili.? ONA: Evo još malo i završili. JA: I šta su mu to, secli, 
očistili? ONA: Čistili, cedili. (Vodila je psa kod veterinara). JA: To umeš i ti! Propu- 
stio sam njen poziv pa sam je pozvao. Ne javlja se. Ona je mene pozvala. 

Fri, Mar 30th 2018, 11:23 pm

Ne javlja se, ne javlja se. Evo ponoć će. Možda je zaspala. Hm petak je, možda je 
izašla u grad i ko zna kada se vratila. Tada nije bila dostupna. 

Sat, Mar 31st 2018, 2:04 am
                
Lybav moja paji jako J  uhhhhh vojim te J
      
Sat, Mar 31st 2018, 9:31 am

JA: Dobro jutro Miroslave ljubavi moja J (opet joj stavljam reči u usta. To jest tako 
nešto od nje očekujem da mi napiše.) ONA: Jutro ljubavi moja. JA:Hvala. Ček samo 
kafu da skuvam. Pošaljem joj šaljiv crtani post gde je ženski bajs i kada sedneš i 
kako okrećeš pedale tako jedan jezik brže liže ribu sa prednje strane. ONA: Hahaa.  
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Slao sam joj još par šaljiva posta i jedan drugog smo više puta pozivali. Pošaljem joj 
dve Aronove slike gde se nalazi napolju u box i gleda me dok sam ga slikao. ONA: 
Lutka lepa J Pozvao sam je. Poslao sam joj sliku psa sa smešnim kao ljudskim 
zubima. ONA: Joooj. Pozvala me je. JA: Želim te, volim te, trebaš mi, ljubim te, u 
meni si J Uhhhhhhhhhhhh. ONA: Uhhhhhhhh. Pošaljem joj našu sliku iz vikendice 
gde smo tako srećni i bliski i blizu gde je ona pila kafu.
ONA: Na placu. DAAAAAAAAA, kako si srećna. Vojiš ti mene?! ONA: Derište si 
pravo. Vojim. I ja tebe, jako. Puno. Razmenili smo mala srca i poslao ponovo ovog 
što ljubi. ONA: Kiss. Poslao sam joj još jednu meli lepu sliku gde smo kod nje se 
slikali i bili jedno uz drugo. Kako smo lepi.!  Pozvala me je. Tu sliku sam imao u 
pozadini telefona i pošaljem joj screen da vidi je. Dva puta me je pozvala. Išao sam 
po prodavnicama i kod kineza video one male jastuke u obliku srca na kojima pišu 
slova i ljubav pa sam slikao i poslao joj. Volim te, ljubav moja. Sve moje, uh. Vojim. 
ONA: Uh. Poslao sam joj šaljiv post gde se nasmejala. JA: Hihihi, kao JA: Dušu da 
ispustim, premirem.(naravno mislio sam na situaciju kada smo vodili ljubav). Hahha 
nasmejala se. Još kada budeš u kondiciji, mislim na nju. Lele, najebo sam J 
hahahaha. ONA: Baš leleee. Pozvao sam je. Jedan selfi only for me dušo, molim te. 
Ok odgovorila je. Poslao sam joj svoju fotografiju. 
Nedostajes... ONA: Što si ozbiljan? Nedostaješ. Poslala mi je svoju sliku iz dnevne 
sobe. JA: Hvala ljubavi. Vojim te J Osloni se na mene sad ti dajem ti svoju reč. I u 
dobru i u zlu, ja biću tu. Slušao sam tu pesmu pa sam imao asocijaciju. Kući sam.

BEZTOBOST Bez tebe ne mogu ja, jer si ti moja sva, Kako onda da budem ceo 
JA:Bez tebe moje duše smo sveta dva a ne jedan koji je mnogo vredan. U njemu je 
ljubav sva i ceo ja. Beztobost je stanje i nedostajanje tebe u meni i sve ono što čini 
moj svet. Beztobost je nemanje mene u tebi,moje ljubavi, mog glasa i sve onoga 
što tvojoj duši treba koliko i nekome sunce ovoga neba. 
BEZTOBOST 30.03.2018

Sun, Apr 1st 2018, 9:12 am

Pozvao sam je. Poslao sam dve slike, dva posta: Nedelja je za dvoje da se razvlače 
po krevetu. Da jedu slatkiše. Da gledaju filmove i da  se takmiče ko će koga više 
ljubiti. 

Nisam ja za ovo izveštačeno vreme. Meni su za sreću potrebne sitnice. Oči koje me
gledaju zaljubljeno, zagrljaj u kojem poželim provesti večnost. Da mi zadrhti srce u 
nečijoj blizini, da me stomak zaboli od smeha. Meni su za sreću potrebne sitnice. 
Skupe sitnice koje se ne mogu kupiti novcem.
Prave ljubavi zalaze kao sunce posle kakvog prazničnog i trijumfalnog dana, zah -
vatajući celo nebo, i obasjavajući celu zemlju: kao da se ta ljubav tek rađa, a ne 
da zamire. ONA: Ljubim te. JA: Volim te budalo mala. Mislim pesma ide tako. Sku- 
vao sam kafu. ONA: I ja pijem. JA:Želim te.... ONA: Uhhh. Pozvao sam je. 
Uhhhhhhhh. 
          Miroslave uh kako te želim a i da te vidim. Ja ne mogu, hoćeš li mi doći ljuba- 
vi moja. (ovo kao ona pita, opet stavljam reči u usta.). A sada kao ja odgovaram, ma- 
lo teram inat. Joj ne znam, moram da vidim sta imam od obaveza a i loše je vreme, 
pada kiša. ONA: Jubim te J JA: Pošaljem joj smajlija koji ljubi. Ideš dušo u šetnju? 
ONA: Ne, gledam neki film. Ti? Mislim se dal da idem. ONA: Idi, ja odem za 
praznike! JA: Mene teraš a ti nećeš. Kako za praznike? Misliš pošto je juče bio. 
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Danas je nedelja. Hajdemo! Pozvao sam je. 

Sun, Apr 1st 2018, 4:46 pm

Jesi li otišao? JA: Pada kiša. ONA: Pa? (mislila je da nisam otišao). Pošaljem joj 
naše slike sa jezera iz šetnje. ONA: Sunce. Bio je ipak sunčan dan. Pozvao sam je. 
Kod mojih sam. Na to je mislila da idem i da ih obiđem. ONA: OK. JA: Uhhhh
Uzdahnem tako jer je stvarno želim. Pošaljem joj sliku na kojoj je Aron na ulici od 
mojih. ONA: Medvedić. JA: Ni sam ne znam dal da te volim i pokazujem to ili ne.
ONA: Znaš, znaš. JA: Feedback. Izgleda da cu morati da se popnem na spomenik.
ONA: Čekaj, sredjujem stvari. 

Mon, Apr 2nd 2018, 8:43 am

Pozvao sam je. Poslala mi je video klip gde mačka pokušava daleko na krov skočiti 
pa je promašila i pala dole. Video sam to napisao sam. Tako i tvoj mačak! ONA: 
Neee. JA: On ne može kroz ta dva kosa prozora. Pošaljem joj sta mi je pisalo na fb 
kvizu: Ovo je Miroslav. Interesantan. LOJALAN, opčivanjvajući jedinstven. Brižan. 
Šarmantan i Voli te.. dodao sam. ONA: Hahhahaah. Šta je tu smešno pitao sam. Slat- 
ko je ovo gore J Da, hvala. To sam ja. Još da me neko voli, želi. ONA: Voli te...JA: 
Uhhhhhi ona je uzdahnula. Cakano moje! Pozvao sam je. Kasniš! Krenula sam. 
Pozvao sam je. Ponedeljak je i radi posle podne. 

Mon, Apr 2nd 2018, 3:19 pm

Pozvala me je. JA: Al ima da uživam i radim ovih dana J ONA: ? JA: Biću na služ- 
benom putu. ONA: Gde? NS? JA: Ne, povezali smo školski raspust a i uskrs. ONA: 
Ok. (Još ne kapira da govorim o njoj i umesto nje). JA: Zar moram sam sebe zvati. 
ONA: Misliš ovde. Pričaćemo o tome. JA: Samo ok. Kao da ti je sve jedno gde bih 
bio. Pozvao sam je. Misliš ovde, pričaćemo o tome. Mislim i kakvo ti je to i pitanje 
u kome i nema radosti? A žena koja voli, sama se ponudi, priča o tome, želi ona da 
dođe, vene bre bi sekla. Na mesec bi se popela a ne na spomenik. A ja, osećam se ko 
govno. ONA: Imam obaveze dušo.. Ljubim. I ja ih imam i trebam ih imati i više od 
tebe. Pa se ne opravdavam sa njima i nije mi izgovor. ONA: Ok naravno. Ovo nije 
izgovor, već obaveza. JA: Ne mislim sada na tvoj čas i naravno da ih trebaš imati. 
Veoma te dobro poznajem. Sva tvoja osećanje, svaku tačku zarez, smajli, svaku reč, 
boja glasa i sam razgovor sa mnom. Obaveze i poslovi nemaju veze sa odnosom 
dvoje. Tako bi trebalo biti. ONA: Yes. Pošalje mi malo srce. Pošaljem joj dve slike 
koje imam na desktop telefona. 

Mon, Apr 2nd 2018, 7:40 pm

Poz sa časa mat. Poz uzvratio sam.
TREBA MI NEKO Treba mi neko ko je još uvek dete i čiji ću ja biti svet Neko tako 
detinjast i nestašan u svakom pogledu. Kome nije važno šta će drugi reči i kome sam 
JA preći. Poljupcem i osmehom da me budi i svim mojim ludostima da se ne čudi. 
Kome ne smeta šminka i šta ima na sebi i ko me želi i u na sebi. Treba mi neko zbog 
koga ću biti živ i niko mi nizašta neće biti kriv. Kome ću ja biti svet i životni polet. 
Samo to još da shvati i ovog pesnika prihvati. Pa ćemo zajedno kroz zivot putovati i 
kao deca ludovati. Treba mi neko i kad je krevet tesan i niko nije zbog toga besan. 
Kada vidi u tebi oka četiri i pogled pun ljubavi. Dobro došla u moj svet, jer zivot je 
stvarno lep. ONA: Jesss
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"Hoćete da Vam priznam ko je ON meni ...? Pa, ON je ... Uh .... ON je meni SVE ... I 
ono Đurđevdansko Sunce i zalazak na Ognjenu Mariju ... I najduža linija na mome 
dlanu ... Ionaj moj mladež boje kestena,na mojim grudima ... Sve je ON ... I ona so 
u mojoj suzi,i ona slast na mojim nepcima ... Moja strast ... I moj greh ... I suze i 
smeh ... I nebo nad mojim gradom kada se budi ... I korak moj u nepoznato ... 
Moja nemoć i snaga, moj ponos i stid ... DA ... To je ON meni ... "

ONA: Sve...JA:Prava ljubav je kada ne prekidate vezu osim kada ide da piški. 
E, evo me.! Propustio sam njen poziv. Pozvao sam je. Bio sam toliko blizu tebe da 
mi je hladno kad sam pred drugih J. Uzvratila mi je malim smajlijima vatre i leda.
 
Tue, Apr 3rd 2018, 9:05 am

Pozvala me je. Ljubim…. I ja tebe dušo odgovorio sam. 11:11. ONA: Jess. Jel došao 
mali na čas pitao sam. Da, otišao. Ja sušila kosu, nokte sredjujem sada. JA: Razmi -
šljam na glas. Kupao sam se, o tebi razmišljam. ONA: Zašto? Ne pita se  zašto, to bi 
trebalo biti normalno, nego o čemu. ONA: Hahhaha. Ljubim taj prst što.. E nije to! I 
onda pitaš šta? Pozvao sam je i ne javlja se. Čekaj, pričam sa sinom. JA: Hm a ona 
Mh. U kofer ću te napisao sam joj. Poslala mi je svoju sliku gde sedi na trosedu. Po -
zvala me je. JA: Tajanstvena ženo.. Šta ću sa tobom?. ONA: Uhhh, pozvala me je. 
Tu sliku sam stavio u telefon i poslao joj nazad. Šetao sam kroz grad i poslao joj 
neku sliku zgrade i često smo bili na vezi dok sam hodao.

Tue, Apr 3rd 2018, 8:23 pm

Pozvala me je. JA: 22:22. Ne javlja se. 11:22. 23:23. I dalje se ne javlja. Poslao sam 
joj neku sliku čestitku sa tekstom. 
 Izjave ljubavi svi moramo da praktikujemo s vremena na vreme, kako bi smo 
začinili svoju vezu ili brak. Jer svako voli kada mu voljena osoba ponekad rečima 
iskaže svoje. Nije se javila i noćas sam spavao sam. 

Wed, Apr 4th 2018, 7:12 am

Propustio sam njen poziv. Dobro jutro ljubavi J JA: Ljutrić lepotice moja J ONA: 
Hmmm. Uhh. Pošaljem joj sliku gde se dvoje drže za mali prst. Tako i mi jednom 
kada smo hodali. I ovaj post sa tekstom: Veza u kojoj se možete ponašati kao 
potpuni idioti zajedno, verovatno je najbolja ikada..
ONA: Hahahhaaha. Ne moze svako i ovo da bude. JA: Misliš na idiota? Da, da 
odgovorila je.  Ja ponovo šaljem tekst iz želje i čestitke.  Izjave ljubavi svi moramo 
da praktikujemo s vremena na vreme, kako bi smo začinili svoju vezu ili brak. Jer 
svako voli kada mu voljena osoba ponekad rečima iskaže svoje emocije. 
ONA: Giorgio Armani. Pozvao sam je. Vojim te sve više i više i moja duša ne može 
više bez tebe da diše J ONA: Eee, i koza i duša J JA: Al bar ja vojim.ONA: Vojim 
i jaaa. Kako roditelji dozvole ovoliko štrokave ruke deci!? Imaš čas pitao sam. 
ONA: Da. Šmrče, srce, užas!!!! JA:12:12 Poslala mi je jedan video klip sa životinja- 
ma. JA: Hahahah Ona (misleći na nju) je isterala ljubimca. ONA: Daaa J Tvoja 
guda J Haha, ljubim je. Poslala mi je kratak video gde se mačka kupa u kadi i ima 
malu kapu na glavi. JA: Brzo kapa za tvog mačka. Snimao sam video u gradskom 
paruku i poslao joj da ga vidi. Kakav dan dušo i mi u njemu. Pozvao sam je. 
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Poslala mi je video gde mačka proračunava preskakanje sa ormana na orman i ipak 
je pala dole. Ti gledaj moj video a ja ću tvoj napisao sam joj. Pozdrav Miroslave, 
odličan video J JA: Hvala gospođo ONA: Naravno dragi moj J odgovorila je. JA: 
Ebaću te…. Poslala je komiranu kokošku, i napisala naravno. Poslao sam joj novu 
pesmu koju sam napisao. Vojim te sve više. Ja i ljubimac smo na naslovnoj strani.
Poslala mi je svoju sliku gde leži na trosedu. Ne javlja se. Pozvala me je. Pošaljem 
joj ovaj post: Lepota je relativna. Neki veruju da imaš najlepšu ženu kad se za 
njom svi okreću da je pogledaju. Ja verujem da je imaš onda kad više ne gledaš 
ostale. Charles  Bukowski. 
          Nisam te videla odavno,imaš li nekog?" upitala je tiho. "Imam", odgovorio 
je. "Aha," izusti i okrenu mu leđa, spremna da krene. "Ako opet odeš, opet neću 
imati," šapnuo je...
ONA: Divno... Daaaa dušo odgovorio sam. Propustio sam njen poziv pa sam je po -
zvao. Vojim te J ONA: Uhhhh. JA: Uhhhhh. Kaže mi drugar ni ja ne vidim drugu, 
gledam ih al ne vidim. Pričam mu kako je meni J (hoću da kažem da ne gledam 
druge). ONA: Haha, zaljubljen on. J . Opet mi se ne javlja. Ljubim. Noćas sam po- 
novo spavao sam. Nije se javljala iako sam je zvao. 

Thu, Apr 5th 2018, 9:59 am

Pozvao sam je. ONA: 10:22. 1.111 koraka. (misli na pedometar ili merač koraka 
koliko ih je imala i to vidi). Počeo čas. JA: Baš sam hteo da ti napišem 10:22 i pitam 
dal je došao. Ljubim. (mislim na malog koji dolazi na časove). ONA: Da dušo. JA: 
Voji me jako J Poslala mi je smešan video klip sa životinjama. JA: Gudo moja J 
Razmenjivali smo smajlije kao ludi. Svidjale su nam se kokoške. JA: Ebacu te J 
Kako su slatkiiii!! Mislila je na te smajlije. JA: Daaaaa 11:22. Poslao sam joj sliku 
jednog majmuna koji ima plava jajca. Zovem je, ne javlja se. 11:44. ONA: Radim 
nešto J Pošaljem joj sliku gde je žena farba jajca i komentariše jer je aktualno povo- 
dom uskrsa. Razmenili smo mala srca. Tu sam i pozvao sam je dva puta. ONA: Ne 
vredi, prekida. JA: Ljubim i pozvao sam je. 

Thu, Apr 5th 2018, 6:53 pm

Pozvala me je. Jesi li ti prekinula pitao sam. ONA: Imala sam poziv. Krećete pitao 
sam. Da odgovorila je. JA: Vojim te, ljubim J Pozvala me je. Pošaljem joj crtani 
post gde žena juri muškarca da mu farba jaja. Hahahha nasmejala se. 

Fri, Apr 6th 2018, 2:35 am

Pozvala me je. 
 
Fri, Apr 6th 2018, 9:07 am

ONA: Jutrić J 

Fri, Apr 6th 2018, 12:26 pm

Propustio sam njen poziv. 

Tue, Apr 10th 2018, 7:06 pm
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SVINJA - DINJA

Propustio sam njen poziv. Javi se, radi se o ozbiljnim stvarima.Ne igraj se nekim 
stvarima. Ne znam kakve fotografije imaš, i šta si slao Dakički...to nije za igranje.
JA: Ne znaju svinje šta su dinje i šta su dobra kola....
ONA:Nemoj da osvane neka fotografija negde, nisi imao prava da šalješ naše 
fotografije. Nikakvu dozvolu nisi imao od mene. JA: Ne očekujem ovakvu poruku. 
Posle tvoje izjave. Moraš da brineš šta govoriš, znam sta misliš. Sa ove strane je 
obična nekulturna svinja koja je sišla sa planine. I ne zna šta su dinje i dobar auto. 
Nisi ni ti imala prava u mnogim stvarima.I životinje razumeju izvini, hvala, molim. 
ONA:Ne pričam o svinjama i dinjama, već da se ne igraš ozbiljnim stvarima. Pazi 
sta radis, molim te! JA: Naravno da se spominju svinje i to od koga. Bilo ko je mo -
gao to da kaže al ne i ti. ONA: Hvala sto dobro pušim, vidim pohvalio si me J

Ne pričamo o tome nego o tvom ponašanju.Tvoja svinja je ovde i baš nema pojma o 
životu i ne vozi dobar auto, krš od Floride. Zaslužuju ljudi da upoznaju tvoje pravo 
lice i šta si radila sa mnom.Nisi imala obraza ni da se izviniš. Al to nisi ti. Zar si mo- 
rala sve to da zasereš, upropastiš. Sedi malo sa sobom?
Znaš više puta sam ti rekao da bih voleo da vidim te tvoje suze. Pa da grcaš po celu 
noć i da ne spavaš, da vidiš kako je to. ONA: A i dlačice su bas super,! Hit! JA: Pri- 
vlače svinje. ONA: Ako, tako i treba! Ja sam za tebe gospodin a svinje neka nastave 
da krešu. ONA: Ih, tako sad. Gospoda se tako ne ponašaju. JA: Što mi nešto pozna- 
to. Da dame se ponašaju baš tako kao ti. ONA: Gospodine, javite se na telefon kada 
vas pozovem. JA: Ne možeš kada ti želiš. Nego se najaviš. Zamoliš. ONA:U redu. 
Zakazaću, hvala. 

Wed, Apr 11th 2018, 1:29 am

Ja bih priču ovde zavrsila, tata mi je loše, ne treba mi da se bavim glupostima, tipa 
dlake i sl. Pozdrav. JA: Nisi mi se izvinila i sve je to bilo ozbiljno. Od tebe očekujem 
to. Ovakva ponašanja nisu primerena i ne pitaš se jesi li koga povredila i koliko i da 
paziš na ponašanje. I ovakve poruke idu uz, velikih emocija.

Wed, Apr 11th 2018, 4:44 pm

Pošaljem joj ovaj post u slici.: Niste napravili grešku zato što ste ih voleli. Nemojte 
se kajati zbog ljubavi koju ste dali. Niste napravili grešku dajući im šansu.To je 
vaša snaga, a ne sramota. Niste napravili grešku, jer ste verovali i bili uz njih. Da li 
znate zašto? Vaša dela govore o vama. Uradili biste to za svakoga ko naiđe na vaš 
put. Jednostavno se desi da oni nisu zahvalni za vaše čiste namere. Niste napravili 
grešku. Greška je njihov izbor, jer su izabrali da ne poštuju i ne cene vaša predivna 
srca.
JA: Nisam napravio grešku. Samo budala koja je imala čiste namere i volela. Ali in- 
teligentne osobe ne kažu drugome da je svinja i to javno gosp.Miroslav
Važno je da za sve druge to nisam. Pošaljem joj post: Ono što neko nije znao ceniti, 
neko drugi će čuvati kao kap vode na dlanu.
Da sam ja tebe ponizio i napisao, rekao to što si ti. Hahaaa da svinja ne zna šta je 
dinja. Da li bi mi oprostila? Očigledno nisi shvatila koliko sam ja svesna osoba i 
veliki čovek. Oprosti im Bože ne znaju šta rade, oprosti i meni jer sam i ja grešnik.
gosp. Miroslav.
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Wed, Apr 11th 2018, 9:44 pm

ONA:Gospodin ne šalje slike svoje intime prijateljicama, koje to posle komentarišu. 
To je tvoje, tužno...sam si sebe srozao. JA: Ona je jedna i najvrednija.A ti sebe misliš 
nisi srozala. Dobro znaš šta si govorila, radila. ONA: Ko je jedna i najvrednija? JA: 
Dal ti je trebao još i taj komentar za svinje. Sam ja za tebe svinja?
ONA: Ko je jedna i najvrednija? JA: Jelena je jedna i jedina koja je tu sliku videla. 
jer si ti to tvojim postom izazvala i da vide svi ostali. Što mi nisi lično rekla da sam 
svinja. ONA: Uh, baš mi naudila...JA: To dame ne rade. Zar misliš da ne može da ti 
bude nauđeno. Kako se to ponašaš? Od tebe sam očekivao izvinjenja do neba.ONA: 
Ajde probajte da mi naudite! JA: Zar ne bi trebalo da te bude sramota.
ONA: Ti nisi svestan sta radiš? Šta je sramota? JA: ti jesi kako si se ponašala prema 
meni, pa moj dolazak tom Floridom, šta si govorila telefonom sa njom. i ja pređem 
preko svega. Zato je i ne voliš, jer ona sve zna. ONA: Hahaha, šta ja imam nju da 
volim ili ne volim...Šta sve to zna? JA: Dobro dušo moja znamo oboje to jest nas 
troje kako je tekao tada razgovor. ONA: Ma bre, kakav razgovor...pusti tu praznu 
priču... JA: Šta si o meni mislila, kako te je bilo sramota da se voziš i sedneš u 
Floridu, ti imaš reno, sećaš se, za tebe je to bio blam. Šta si nju savetovala šta se radi 
sa muškarcima i sl. Sećaš se dušo. ONA: Ja nju savetovala??? Krij se ti iza suknje, 
samo. Bez komentara sam... JA: Ne dušo pa nisi to valjda zaboravila sve. ONA: 
Zaslužili ste jedno drugo, svaka čast. JA: Ne dušo, tebi je bilo iz poniženja što sam 
tada došao i sa čim. ONA: Batali me tom bajatom pričom, kako te pumpa...Uživaj, 
sve je.ok, baš tako kako ti kažeš. JA: Ne dušo, seti se šta si sve radila sa mnom. 
Nema veze Jelena, ona se našla povređena tvojim postom i svinjama. Ne možeš tako 
da se ponašaš, nisi mi se čak ni izvinula. Ti dobro znaš šta si joj govorila. ONA: Ona 
je povređena.....uteši je molim te...ja radila sa tobom??? JA: Jer ne bi napisala šta 
znaju svinje šta je dinja i šta je dobar auto.

ONA: Batali me sa tom ženom, ne zanima me ONA: JA: A  Florida je krš. Da li je 
tebi važno čime sam tada došao. Znam da te je bilo sramota zbog Floride,halooo.
ONA: Sve najlepše vam želim... JA: ona je samo moja prijatjeljica. Znaš kada sam te 
molio da pogledaš moj video kada sam dolazio kod tebe, sećaš se, nisi ga htela pog- 
ledati nekoliko dana. Sve sam ti to oprostio, zaboravio. ONA: Gde je tebi fokus...ne 
mogu da verujem...Ali da šalješ neke slike...I to bez moje saglasnosti slikane...JA: 
Gde je tebi dušo fokus, nisi htela da budem za praznike sa tobom. Kako se ponašaš 
zadnje vreme. ? ONA: To je vrh, ali i to je nova lekcija. JA: I onda u inat jer znaš 
priču oko Floride izbaciš komentar. Da li sam ja svinja za tebe! Halo ko si ti? ONA: 
Samo cu reći treba da te je sramota. JA: I tebe dušo moja. Ja sam hteo peške tada da 
dođem. ONA: I mene, naravno...Pitaj tamo šta sada da napišeš... JA: Zadnji dinar, 
stigne uplata, uzajmim tada auto, dođem i šta ti uradiš, bilo te blam , sramota,da nije 
tako i sada te je blam jer da nije tako, nebi izbacila post, tu, tu (slikala se sedeći na 
mesto suvozača u nekim kolima i napisala Tu, tu...Pa, pa.. Prijateljica je njena dodala 
komentar, da li to putuje Floridom. Ona je ispod napisala, šta zna svinja šta je dinja i 
Florida je krš). ONA: Tvoja verzija..JA: I  Florida je krš, samo je svinje voze ne 
znaju šta je dobar auto i nivo. ONA: Ti nisi ukapirao taj komentar, ali super...to je 
otkrilo tvoje pravo lice. JA: Tvoje pravo lice dušo, ja sam još uvek isti.ONA: Ahaaa, 
dobro. Ovde je kraj diskusiji gospodine sa manirima...JA: objasni svoj postupak u 
vezi Floride i svinja. ONA: Ko ti je dao dozvolu da slikaš i šalješ slike? JA: A što si 
ti napisala da smo mi svinje i zašto ti smeta Florida,jer znaš istinu. ONA: Ti te stvari 
uporedjujes??? Kakvu istinu????? JA: Šta si tada rekla o autu sa kojim sam došao, 
halo.!! ONA: Tobom upravljaju žene. JA: Za tebe je to tada bilo poniženje. Ne dušo. 
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ONA: Ma baš me briga šta sam rekla...vozila sam ja Floridu pre 30godina. JA: 
Objasni zašto si napisala da je Florida krš i da sa svinje ne znaju šta su dinje. Kome 
je to bilo upučeno? ONA: Nije za poređenje. JA: Objasni svoje ponašanje. Jeste za 
poređenje je.  ONA: Nije bilo upućeno tebi, naseo si na tuđu prozivku. Bude li ta i 
dalje prozivala za slike ili nešto drugo, neće biti dobro. To su ozbiljne stvari, nisu za 
igru. JA: Moraš paziti onda šta pišeš i da ne vređaš, da veoma su ozbiljne stvari. 
ONA: Raspitaj se kakve su posledice tih prozivki. JA: Objasni mi svoje ponašanje u 
vezi tog posta i zašto tebi smeta ta bela Florida. Zar sam ja svinja? ONA: Nisi ni 
dalje svestan ozbiljnosti situacije... Objasni mi pitao sam?  ONA: Pazi se, uvučen si 
u opasne vode... JA: U tvoje vode objasni mi ako si nevina i nemaš ništa, sa tim. 
Zašto ti smeta bela Florida i ona je krš od auta. Objasni taj post i tvoje ponašanje. 
Ponizila si me. ONA: Pitaj prijateljicu, ona je stručnjak, ona sve zna. JA: Ti si pisala 
post!  ONA: Sahranila te je, nisi ni svestan toga. JA: Ti si pisala post, objasni mi šta 
ti smeta bela Florida, što si to pisala. Jelena  je pod blok kod tebe, ne dira te. ONA: 
Upravo proziva kod tebe. Ali i to je ok. Pozz  JA: Nisi objasnila nema pozzzz. Tvoje 
ponašanje,zašto ti smeta taj auto. ONA: Idi pitaj nju, objasniće ti. JA: I zašto si napi- 
sala taj komentar, ne ti si pisala, tvoj post, tvoje reči, sam ja svinja. Objasni svoje 
ponašanje, svoj taj post. Nisi htela da dođem na raspust, da provedem praznik sa to -
bom ,mogla si da kažeš, dođi za neki dan i to je ok. Bio sam malo ljut. Zašto si pisa -
la taj komentar?
To mi objasni, zašto si sebe uzdigla a mene ponižavaš da sam svinja, jer vozim krs
od Floride sa kojom sam došao da vidim svoju ljubav. ONA: Pusti tu Floridu. JA: Pa 
što si pisala?  ONA: Reci za slike? JA: Kako pusti, pogledaj post? Podseti se. ONA: 
Pitam za slike, to je skandal, uvreda, izdano poverenje...JA: Ti si mene izdala, halo, 
ponizila. ONA: U mojoj kući si bio breee!!!  JA: Ti si moje poverenje Haloooooooo 
ooooooooooo breeeeeeeeeeeeeeee. Ne objašnjavaš, pitam te već koji put objasni tvoj 
post. ONA: Pazi šta radiš? JA: Pazi ti šta radiš, do tebe je želim objašnjenje tvog 
posta i ponašanja. ONA: Mislim na slike... JA: Pa prpa,objasni tvoj post i ponašanje 
vezano za auto i svinje. ONA: Pretiš mi? JA: Ti meni pretiš, to nije odgovor, pitao 
sam nekoliko puta. ONA: Pretiš meni!!! Pitam kome pretiš?JA: Gde ti vidiš pretnju, 
u kojim rečima? ONA: Piše gore!  JA: Pazi šta radiš nije pretnja,odogovori mi na taj 
post? ONA: Sve piše gore, zloupotreba i pretnja. JA: Pazi šta radiš, nije pretnja, ti 
objasni svoje ponašanje. Hoću da me nazoveš. Neću da nastavim razgovor dok ne 
objasniš tvoj post i ponašanje u vezi auta. ONA: Moraš da se najaviš! JA: i dalje se 
ponašaš kao i ranije,govoriš samo ono što ti želiš i kada želiš, nekoliko sam te puta 
pitao da daš odgovor, ponizila si me i povredila nekog ko te najviše voli, neko ko je 
plakao zbog tebe. ONA: A kako se zove slanje slika krivično delo, dragi moj. JA: 
Neko ko nije spavao cele noći kada je pročitao post da je postao svinja. ONA: Sve 
sam se raspitala. JA: Važi i ja sam hajde tuži me,na slici se vidi pička i dlake. ONA: 
Odlično onda znaš šta si uradio i zloupotrebio. JA: A ti nisi zloupotrebila ništa? Slike 
imam samo ja i niko više. ONA: Ne možeš ni ti! JA: I na njima se ne vidi ko je!  
ONA: I ima ona, to si već napisao. JA: Hoćeš da imaju svi da li to hoćeš, to je bar 
lako svinje i ne znaju drugačije one su nekulturne. ONA: Hajde, moja savest je čista. 
JA: Tvoja savest čista?! ONA: Sve imam napismeno. JA: Misliš ja dušo! ONA: I 
ovo je pretnja. JA: Imam i ja napismeno. ONA: Odlično! Nastavićemo razgovor 
kada budeš objasnila. ONA: Ti meni pretiš nekim slikama? JA: Nekim , gde tu piše 
čije su, ti meni si pretila , pročitaj. Nastavićemo razgovor, kada objasniš,ko je svinja.
ONA: Da, ja sam krivično delo počinila. JA: I tvoj post, nisam ni ja. jer nije slikano 
tajno i paparaco nego si bila prisutna. Objasni svoje ponašanje tada ću nastaviti 
razgovor. ONA: Ahaaa, to pričaj drugom. Da li vidiš dokle smo dosli? 
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Thu, Apr 12th 2018, 12:50 am

Nikada te ne interesuju moja osećanja, kako je meni i kako sam se osećao ovih dana. 
Rekao sam ti osećam sem kao govno, ti čutiš. U četvrtak posle podne još napišem 
pesmu, volim te sve više. ONA: To je prošlost. 

Thu, Apr 12th 2018, 3:21 am

Krivo mi je što sebe ne smatraš odgovornu u svemu ovome i da je svaki tvoj postu -
pak bio ispravan a moj ne. Nadam se da će ti se to jednog dana osvestiti. Ja ću se za 
sve izvinuti. Zbogom

Thu, Apr 12th 2018, 8:22 am

ONA: Neko ko želi osvetu nije prijatelj nikada bio...zbogom.

Thu, Apr 12th 2018, 12:25 pm

Ružno je što smo se ovako rastali,tebi želim sve lepo, bez obzira nasve. Pozdrav JA: 
Za sve je potrebno dvoje. Ja to nisam ni želeo. Bez obzira na sve uvek ću te voleti i 
patiti. Miroslav.

Sun, Apr 29th 2018, 4:37 pm

GLASOVNA PORUKA

Poslao sam joj audio poruku. ONA: Da evo poslušala sam. Poslao sam još jednu. 
Poslušaću kasnije, imam goste napisala je. 

Mon, Apr 30th 2018, 12:30 am

Čula sam sve... JA: Hvala. Nadam se da si barem empatična, da sam te dirnuo.
ONA: Naravno... JA: Celo vreme sam mislio i do ovog trenutka da li češ bar odgo -
voriti,da li si poslušala. ONA: Jesam. JA: Već nekoliko dana sam te jako osećao, i 
mislio sam da ćeš se ti javiti.  ONA: Ne, nije za javljanje. JA: Nadam se da ti je dra -
go što sam se ja onda javio. Ne znaš šta da mi odgovoriš? ONA: Razmišljam, pos -
pana sam...Ništa više.nije isto... želim da budeš ok. Pažljivo sam slušala. JA: Svako 
bi slušajući plakao. ONA: Zašto? Ima tu lepih sećanja. JA: Ljubav uvek pobeđuje. 
Nažalost jednosmerna je. Nisu sećanja. ONA: Mnogo toga je lošeg izrečeno i bilo 
loših dešavanja. Ja sam sve oprostio! ONA: Ti oprostio? Ja ko drugi! ONA: Ok. JA: 
Nadam se da si pažljivo slušala.Voleo bih da ne kriviš samo mene. ONA: Da, nikad 
nije jedno krivo... Idem ja da spavam...biće pametnije jutro. JA: Zamolio bih te da 
poslušaš ponovo!? ONA: Hoću, laku noć. JA: Neću se praviti macho i da me nije 
briga. Bolestan sam. Sjeban. LN ONA: Nemoj LN. 

Mon, Apr 30th 2018, 9:19 am

Voleo bih da ne prođe sa tvojim čutanjem.Napiši, snimi, kaži. Izvini, molim, hvala, 
volim. Pogrešio si tu , nisi u pravu za to i to. Pogrešila sam i napravila i ja grešku tu i 
tu.Nije istina u vezi tog i tog. Preslušaj ponovo molim te. ONA: Odgovoriću JA: 
Hvala. Seti se, jer se ja sećam šta si govorila, pričala 17 februara kada si se vraćala 
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autobusom iz Bg. Subota je bila ONA: Sećam se svega. Ali se sve promenilo. Žao 
mi je što ti je supruga bolesna... Ne treba krpiti nešto što ne ide, nije u interesu ni 
tebi ni meni. Ja sam tebe povredila na jedan način, ti mene na drugi. Nije ni bitno da 
li je ili ko je kriv. Naravno, ja sam ti prijatelj i osećanja koja su bila nikada ne mogu 
biti izbrisana. Vrtimo se u začaranom krugu....JA: Taj krug si ti. ONA: Zar je to više 
bitno. JA: Naravno kada nekog voliš, želiš. ONA: O ljubavi više ne bih da pričam. 
JA: Pa ni nisi uvek sam JA: I uvek ću JA: Zar sam se malo trudio da te otvorim?! 
ONA: Ne,nije u tome stvar. Život ide dalje... Naći ćeš nekog ko će ti uzvratiti sve to.
JA: To rade ljudi koji lako odustaju. ONA: Ne, to rade oni koji znaju kada da pre -
stanu... JA: Juče ne postoji naravno al Miroslav je još uvek tu i isti. ONA: Ništa nije 
isto. JA: mozda tebi. ko zna zasto je to trebalo. kada nekog voliš, onda se i boriš 
Očigledno da nešto se treba izgubiti da bi se cenilo. Da se trebalo desiti da me izgu -
biš pa da to shvatiš. Očekivao sam empatiju, tvoja osećanja, emocije. pa i drvo bi 
zaplakalo. ONA: Znaš li šta je empatija? JA: Saosećanje. ONA: Ja tvoja osećanja 
poštujem, razumem. Hvala odgovorio sam. I ne nipodištavam ih nastavila je. JA: 
Nadam se bar da sam ti suzu u oku izmamio. ONA: Zašto uvek suze...naveo si me 
da se setim nekih momenata, izmamio i osmeh, malo zabrinuo... Glas ti je drugačiji. 
..JA: Miran, tih. Zato što kada neko plače, su emocije vidljive, ne one lažne, nego 
iskrene. Moje si videla i tužne i radosnice. ONA: Oseti se. JA: I vidi. Uhh, sve na 
mom zidu ima veze sa tobom. ONA: Videla sam. Mora i nešto još da postoji u tvom 
životu...ne samo JA: JA: Naravno da treba da postoji. Al treba da ti je ipak drago. 
Poslao sam joj pesmu napisanu njoj i o njoj. ONA: Divno.. JA: Hvala Imao sam 
muzu za sve one pesme koje niko zaboraviti ne sme.( Tu je ONA:)  Uvek će biti i ja 
je neću kriti. Ceo svet će za nju znati kroz moje pesme. I pesnik će uvek biti tu za 
nju. ONA: Ja sam ti prijatelj, to znaš. JA: Ja sam više od prijatelja. ONA: Jesi, jedin- 
stven. JA: Nezamenljiv J Sa kojim se može sve. Tvoj Fatale man.Tvoj Bog. Svašta 
napišem, pa odustanem, obrišem. Slušaj me. ONA: OK je. JA: I  ja sam sebe više 
puta slušao, mislim na onaj snimak. Očekivao i da češ pokušati u nečemu i razuveri- 
ti, reagovati, braniti,pričati. Da nam nije stalo do odnosa ni ono veče se ne bi raspra -
vljali, neću to nazvati svađom. nadam se kao u pesmi kada legneš da spavaš da me 
se setiš, da me možda i osetiš.Sećam se svake reči koje si pisala kada si se vraćala iz 
bgd. Juče ne postoji i prošlost je. Bog je ovde i sada i biće kao u pesmi. Ko ga voli i 
on će njega. Njegova se ljubav treba zaslužiti.GLEDAJ ME KAO BOGA Gledaj me 
kao Boga i naravno svojega i gledaj, gledaj i ne skidaj pogled sa ovog svog Boga. 
Voli me i veruj u mene i budi duhom verom za mene tu kako na javi tako i u snu. Jer 
tako izgleda ljubav prava i ona se sakriti ne da jer se veruje i u Boga gleda. Bog tvoj 
će ti svu ljubav uzvratiti i zahvalan ti biti jer verovala si u njega ti. Znaću ceniti i 
poštovati ljubav tvoju i uzvratiti tada, jer kao i sada ja sam tvoj Bog. 16.04.2018 
Miroslav 

Wed, May 2nd 2018, 12:04 am

ONA: Posle onako ružnih reči tesko je reći bilo šta. Izigrano je moje poverenje...
JA: A  moje nije, šta misliš a tvoje kod mene da li je?. Ni u jednom trenu nisam pso -
vao, bezobrazno te ja povredio, to ne. To nisam rekla. Šta moje?  JA: Pa kažeš 
izigrano je moje poverenje, misliš na sebe a moje. ONA: Da. JA: Ja sam dušo moja 
uvek bio iskren, neko ko kaže izvini, molim, hvala,volim. Neko ko je opraštao, uvek 
opraštao, u tome sam velika duša. ONA: Ne vrti iste rečenice. JA: Pa ako ne, onda 
ispada samo si ti izigrana a ja čutim, ja ne želim da čutim. ONA: Različito je.Mnogo 
različito... JA: Iz tvog ugla gledano tvoje je teže, a moje ne. Ti si više povređena a ja 
hoćeš da kažeš, ne. ONA: Ne, ja sam o sebi rekla. Tebe nisam pomenula. JA: Pa ja 
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ne moram više govoriti to valjda i sama znaš. Da nam nije stalo, ne bi se ni rasprav- 
ljali, svađali. ONA: Ja se ne raspravljam. Ne mislim sada, ne sada dodao sam. ONA: 
Rezimiram. JA: Ja to dušo odavno radim, svakog minuta. ONA: Šta? Rezimiram 
napisao sam joj. ONA: Ok. JA: Očigledno trebamo nešto izgubiti,neko se sranje 
treba desiti pa da onda svhatimo, da se probudimo, da nismo jedan u drugome ne bi 
odavno bili. ONA: Ja sam budna sve vreme. Tako se kaže, znaš na šta mislim. ONA: 
Da, znam. JA: Nemaš još pojma kolika sam duša. ONA: To nije tema. JA: Sve je 
tema. Jer onda i ja mogu u vezi nečeg da ti to kazem. Sve je tema. ONA: Život ide 
dalje. JA: Naravno da ide nije stao,sve ono što je juče bilo ne postoji al Miroslav nije 
svako i veoma je redak. ONA: Svi smo retki na svoj način. JA: Oki, da nije tako ne 
bi smo ni sada pričali, no ne se nalazi takav kao ja tako lako. ONA: U redu neka 
bude tako. JA: Uvek se pamte lepe stvari a ne loše i naravno da pamtim kuckanje iz 
Autobusa šta si mi pisala. ONA: To je bilo tada. JA: Al ja to nisam kvario dušo, ne ja 
i ne može danas te volim i ne treba mi niko drugi a sutra nije tako ili prekosutra. 
ONA: Ti i dalje ne shvataš da nema nazad. JA: Naravno da nema, jer to nazad ne po- 
stoji, ima sutra. ONA: Ima. JA: Sa onim od pre nisam bio zadovoljan i to ćemo obri- 
sati. Napisao sam malopre, kada se neko voli to se ne obriše u jednom danu, u jednoj 
svađi u jednoj grešci. Nema juče jesam a danas ne, ili jesi lav ili nisi lav. ONA:Nema 
sutra za nas.... prošlo je to. JA: To bih ja trebao da kažem i da se pitam. To sam onda 
trebao odavno da kazem zar ne, da ne vraćam film u natrag šta se sve dešavalo, oda -
vno sam ja trebao da kažem, nema sutra za nas. Očigledno da si trebala da me izgu -
biš pa da shvatiš ko je Miroslav ili da te ostavim da patiš da ti plačeš, da se probudiš, 
svhatiš. ONA: Ne razumem. JA: Ti kažeš nema sutra za nas, ti kažeš. Onda sam ja to 
trebao mnogo ranije tebi da kažem, šta se sve dešavalo. Nego znaš da te nisam gle -
dao kao recku, nego te voleo. ONA: Onda zajedno kažemo. JA: Al Miroslav ne mo -
že jedan dan da voli da drugi ne, ne Miroslav nije takav. Znaš ja te volim , ljubim ne 
treba mi niko, ti si u meni i sl, i prva svađa i sutra e nema više, mrzim te, ne volim 
te, to možda može kompjuter delete,  ili sam trebao tako da se ponašam i ja igram sa 
tobom, ne ja sam sebe tebi dao. ONA: Proći će. JA: Ti si toliko tvrda. i mora biti po 
tvome, naišla si na Miroslava koji ti progleda kroz prste i kaže da draga, e to je ret -
kost, to se čuva kao malo vode na dlanu. Rečima, delima, ceo dan sam u kurcu, mož- 
da bih trebao da glumim sreću, snimao sam pet live, prešao bajsom 30 km pešaka 
10. Svuda sveta, praznik, parovi, šetaju ljudi a ja sam a u mislima je ona u mojoj 
ruci. Eeee.. ONA: Život.  JA: Ti, ne život, nego mi ja , ti emocije, ponašanja ispada 
da uvek trebam da ti izvlačim reči iz usta. Ne mogu to više da radim. Puštam te da 
sama pokazuješ emocije, osećanja. ONA: Ne, to više nema. Svako na svoju stranu, 
tako jedino. JA: Uvek je bilo kako si ti htela ili trebam ja to da napišem. ONA: Mož- 
da. JA: Slušaj bre, idi sa mirom, šta se sve desilo, kako sam bio povređivan, šta si mi 
radila i sl. Idi sa mirom, i svako na svoju stranu. Ćao bre, zaboravi me pa da vidiš 
malo kako je to kada tebe neko otkači.

Ispade da sam te mučila. JA: Nisi ni svesna, ti to ne možeš razumeti. ONA: Ovo nije 
otkačinjanje, več razilaženje. JA: Nazovi to kako hoćeš, onda nisi morala ni sada da 
se javiš, nisu to tako jednostavne stvari. ONA: Javila sam se da do kraja raspravimo. 
JA: U životu nisam imao nekog kao tebe.da kažem, tako teškog, tvrdog al sam ono 
hteo da otopim glečer, da se otvoriš takvi kao ti, unutra vrište da ih neko voli, ne ot- 
varaju se tako lako. Ne želim da ti kažem kako bi neko drugi reagovao od žena u 
odnosu na tebe. ONA: ?  JA: Al ljubavi, dušo, nije ovako, ljubim te, volim. Znaš li 
kako teče razgovor, kada se dvoje posvađaju, seku se vene, a reči,  pa ni na filmu ih 
nema. Moju si ljubav osetila uvek, znam te kako dišeš, znam kada si raspoložena a 
kada ne. Kada nešto nije u redu, boja glasa, umiljatost ili ne. ONA: Ok. JA: I kada 
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vidim, osetim da nešto nije u redu, šta misliš kako se osećam, jesam li srećan. ONA: 
Prošlo je to sve. JA: Moraš se promeniti malo dušo. Nisu svi Miroslav da ti ne pre -
pričavam scenario ili kako bi bilo da te nisam voleo li kako bi neki drugi muškarac 
postupio. ONA: Da. JA: Žene seku vene, umiru, vole, znaš kao se ponašaju, pa kao 
Miroslav kada voli. Dođu, stvore se, pojave se , mole, plaču, umiru, samo da izglade 
stvar. ONA: Ako neka ih. JA: Kada sam došao u januar prvi radni dan. Neka ih.! Da 
one su žene,  a ti nisi ili sta hoćeš da kažeš. Neka ih.  Ko si ti! Kamen. Došao sam u 
januar, znaš kako je bilo, svaku reč pamtim, kada si govorila ne, još u poslatičarnici. 
I posle onakvog sexa, vođenje ljubavi. Ujutru smo ustali, pili kafu, ti sedela na fote -
lji dušo moja, posle takve ljubavi , sexa, vodjenja ljubavi se ne sedi na fotelji, nego 
se ne mogu dvoje rastaviti. Znaš da sam te slikao. Hoćeš da ti je pošaljem da se vidiš 
Izgleda li tako srećna žena?  ONA: Znam koja. (misli na sliku). JA: Jel znaš da me 
nisi nikada pitala, kada sam odlazio , kada ću da te vidim, kada ćeš opet doći? Pusti 
to.. napisala je.  JA: Svega je bilo al ova budala zavolela a pusti to. Kakvo je to opra- 
vdanje, rekacija ? Uvek su tvoje reči bez emocija. ONA: Bilo, prošlo. JA: Kao robot, 
kao komp. Moraš znati gde si grešila,  šta me je bolelo. Nema samo pusti, da znaš 
pored svega što se dešavalo, koliko je Miroslav veliki i koliko je sve opraštao. ONA: 
Da...Mene oči bole, ne mogu više da kuckam... JA: LN. Kada god možeš poslušaj 
snimak. ONA: Laku noć. JA: Budi malo sama sa sobom. Jebote! Ja zavoleo ljubim -
ca tvog  više nego ovog mog. ONA: Što jebote! JA: Pa onako sa uzvičnikom, nema 
veze sa samom rečju. ONA: Različiti su, voli i tvog. JA: Moj mene nije napadao, na- 
ravno da ga volim al sam neko ko je prihvatio i njega pored tebe. Respekt Miroslave. 
J. ONA: Da, respekt. Laku noć. JA: LN

Thu, May 3rd 2018, 5:04 pm

Sa mnom odvojeno pišemo, opet novo. Da ne širim dezinformacije. JA:Ne razumem  
nemam lektora pa pravim greške. (Ona je bila lektor). ONA: Ja sam ti rekla da je 
spojeno, a nije. JA: Hvala

Sat, May 5th 2018, 11:00 pm

Poslao sam joj pesmu koju sam recitovao i snimio. 

Sun, May 6th 2018, 6:00 pm

Odslušala sam sada...Vrlo osećajno, poznato, emocije.

Mon, May 7th 2018, 5:54 pm

ONA: Vidim da ne odgovaraš, verovatno očekuješ dužu poruku. Više ne kucam ništa 
lično. Može da bude zloupotrebljeno. JA: Ako tako misliš onda i ne moraš ni pisati. 
Poruka ima preko 22.000 ko zna šta možeš učiniti sa njima. Evo ti ih, možeš to zlou- 
potrebiti napisao sam joj. ONA: Ok. JA: Vrati se na početak i kreni da čitaš.
ONA: To ne, ne treba. JA: Jer to nisi sa nikim imala i ko zna dal češ. ONA: Moguće 
je. JA: Nadam se da mirno spavaš?! ONA: Zasto? Pozdravi ljubimca i pitaj ga gde je 
Miroslav. Njemu sigurno nedostajem jer on je duša i ume voleti. ONA: Naravno J 
JA: Miroslav svima nedostaje i retko ko može bez mene. Osim...ONA: Osim? Kako 
ti znaš da ne mogu bez tebe...JA: Nadam se da ne. Oki ako možeš. ONA: Bori se ti 
za svoj život i svoju egzistenciju, ostalo ce doći samo... Ti me proglašavaš materija- 
listom, a ne vidiš da si ti u oblacima...ne živi čovek od lepih reči samo... JA: Živi jer  
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jer kada je čovek srećan on sreću i stvara. Srećan čovek sreću stvara a za to treba 
imat dara. Ja dižem ljude iz mrtvih i ne da sam u oblacima nego u univerzumu. 
ONA: Drago mi je da si srecan i takvog mišljenja. Ti si onda Mesija...ko će tebe da 
vadi, ako.bude trebalo? JA:Pronađu se uvek. A ja na svojim snovima radim. Ja sam 
srce, ljubav i vizionar. ONA: A svrha toga je? JA: Bit srećan. ONA: Da li si srecan? 
JA: Biti srećan, zdrav i voljen i od onih koji te ne poznaju. ONA: Da li si srecan? 
JA: Slobodan sam, nezavistan, idem gde hoću radim šta hoću. Zdrav sam jer sam 
svojim mislima upravljam. Snovi se ostvaruju,i sta poželim mogu. ONA: Da li si 
srećan? A ti pitaš za ljubav! Napisao sam joj. ONA: Ne, pitam da li si srećan? JA: 
Svakog jutra čim oči otvorim. Jer to što sam ja prošao i sta sam postao. Ponosno 
hodam ulicom i volim sebe. Na prvo mesto sam zahvalan. Zašto onda da nisam 
srećan. ONA: Opet nisi odgovorio. Pitam da li si srecan? JA: Onda tvoje pitanje se 
ipak odnosi na ljubav. ONA: Na sve. JA: Za sve ostalo sam ti nabrojao. ONA: Gde 
vidis sebe za 5 godina? JA: To bih tebe mogao pitati! ONA: Ja pitam?
A ja sebe vidim kao nekog ko putuje po svetu, bavi se motivacijom, ko je poznat 
pisac, neko ko za to vreme izdao više knjiga. Neko ko može biti bilo gde na planeti. 
Neko ko je sve mlađi i mlađi i  primer svima ostalima. Završicu i oko sporta, jer od 
toga nisam odustao, to je mene podiglo iz mrtvih. ONA: Odlično, želim da ti se to 
ostvari. JA: I ja ponosno dignute glave mogu proći ulicom.
ONA: Što ne bi. JA: Imala si čast čuti ovo. Jer o tome se ne priča i nisam drugom
ONA: Čutaću...želeću da ostvariš...JA: 22 drugog sam na tv Tesla. ONA: 
Bravo, drago mi je JJJJ Baš se radujem JJJ. JA: I ja naravno i zvala me da 
ipak budem gost. ONA: Kako ipak?  JA: Pa znaš da sam je onda pitao, sada se sama 
javila. ONA: Super. JA: Ljudi se pojavljuju sami u moj život i sa svrhom. Ništa nije 
slučajno i ja sam im zahvalan. ONA: Svima je tako. JA: To se treba i zaslužiti. 
Lopovu se pojavi lopov, lošem loš. ONA: Slični sličnom. Pošaljem joj svoju pesmu 
Treba mi.  Čula sam... napisala je. 

Wed, May 9th 2018, 3:59 pm

Poslao sam joj pesmu Duška koju sam napisao za zajedničkog prijatelja. 
Da...ja sam je nazvala Duska..je odgovorila. (misli na ime koje sam pesmi dao).

Wed, May 9th 2018, 6:21 pm

ANDJELA

Drago mi je da si našao svog ANDJELA J JA: Ne drago, nego trebaš plakati...
ANDJEO je mene pronašao. ONA: Isto je, tebe je andjeo našao. Zašto da plačem?
(Videla je da sam napisao pesmu Andjeo koju sam posvetio svojoj prijateljici koja to 
i jeste i koja je bila moje rame za plakanje a ja za njeno. Ona je slušala moje ljubav- 
ne muke a ja njene. Naravno da je upoznata i zna ko je ONA:). Zato što to nisi ti, a 
taj Anđeo je plakao mesto tebe. ONA: Koliko je njih plakalo...možda tvoja prijatelji- 
ca? (navela je naravno ime). JA: Pola FB. Samo nije ko je trebao, (mislio sam  na 
nju da je ona trebala). ONA: Pogrešnom se Bogu moliš..... JA: Dođe mi da te oteram 
u pm. Jer ovo je pesma napisana Marini jer ona i jeste duša i ništa više. I ne postoji 
niko drugi osim tebe. Jel jasno! ONA: Ja ti zlo ne želim. Oteraj...nije problem. JA: 
Kako možeš kada znaš istinu. ONA: Lepo je naći svog ANDJELA, ništa drugo. 
(Mislim ipak da je tu bila ljubomorna). JA: To je samo prijatelj.ONA: I ne svadjaj se 
sa mnom. JA: Ti se svadjaš sa mnom. ONA: Prijatelji su Andjeli. JA: Zaslužila je 
ovu pesmu. Ti si dobila sve one. ONA:Nisam ljubomo- rna!!! JA: Pozdravi mi 
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ljubimca, možda njemu nedostajem! ONA: Hm, hoću J�JA: Obradovao se sigurno 
a možda i suzu pustio? Za nekog sam ANDJEO koji zemljom hoda. ONA: Drago mi 
je. JA: Ne nečiji nego moj, samo njen. ONA: Ne razumem? JA: Kao u pesmi, ne
dam ga nikom. Andjeo Miroslav je samo moj, samo moj i ničiji više. Poslao sam joj 
tu pesmu Andjeo. 

Thu, May 10th 2018, 2:11 pm

Evo ima mesec dana kako sam ispao guda. Ni jednom nisi rekla ili napisala, ljubavi 
izvini, jbg, Nisam u tebi osetio grižu savesti, emocije. Nekada se zapitam da li i zas- 
lužuješ moju ljubav. Ispada da što sam je više pokazivao da to nije ispadalo dobro. 
Nadam se da si pogledala snimak sa rođendana.?

Thu, May 10th 2018, 6:04 pm

Ćutiš? Nadam se da si me upoznala i da shvataš koliku dušu imam. Izviniti ću se ja 
za svaku moju lošu reč koju sam izgovorio ili ne, za svaku loše sa tvoje strane ne 
razumljivu. Za svaki moj gest ili ponašanje. Pitala si me pre neki dan o svačemu i to 
da li sam srećan. Ne nisam, znaš i zašto. Da pitam ja tebe isto. Da li si ti srećna.? 
Priznajem kako prolaze dani da mi je sve teže i teže. U želeo sam se da ti čujem glas, 
osmeh  . Mogu samo da se nadam da si i ti se uželela da me čuješ. Poljubi ljubimca i 
pozdravi ga, nadam se da njemu nedostajem.

Fri, May 11th 2018, 12:06 am

Bila sam zauzeta. Sada je kasno...ustajem rano. JA: LN

Fri, May 11th 2018, 12:08 pm

Poslao sam joj pesmu koju sam napisao za nju. Ljubi li te neko kao ja. 

Fri, May 11th 2018, 3:59 pm

ONA: Da, divna pesma...JA: Hvala moja muzo. Jer muzu ne može niko da voli i 
ljubi kao JA: ONA: Ah, ljubav...JA: Zbog i za nju se živi.. A bez nje se preživljava.
Svako živo biće na ovoj planeti želi da ga neko voli i da bude voljen.
ONA: Verovatno. JA: Osim..(Mislio sam na nju). Sedeo sam u gradu u bašti kafića i 
poslao svoju selfi sliku. ONA: Oči tužne. Duša je tužna odgovorio sam. ONA: Ne- 
moj tugu. Cele noći sam te sanjao. U meni si svakim delom, svakog trena. Ja bar 
priznam. ONA: Ne pridaj tome toliki značaj. JA: Pa nisi na mom mestu, ne možeš 
biti bez emocija. ONA: Ja? JA: Pa ja moje ne krijem. Čim kažeš ne pridaj tome zna -
čaj. ONA: Toliki značaj. JA: Isto kao da kažeš nemoj me voleti! Isto... odgovorila je. 
Znači ne želiš da te volim? ONA: To izmedju nas ne funkcionise...
JA: Ko zna zašto je to dobro i zašto je tako. ONA: Ko zna. JA: Bolje sad nego posle. 
Nije do mene. ONA: Ali to je deo nas, mi smo deo naših života. JA: Pre bi bila sa 
nekim ko te ne voli, nego sa mnom, tako ispada. ONA: Zašto tako kažeš?  JA: Pa 
kako možeš odbiti moju ljubav. Moju toleranciju, moju svest, razumevanje prema 
svemu tvom. ONA: Ispada da samo ti to možeš? Znači nisam jedini OK. Nisam to 
rekla! JA: Znaš ti i sama da sam ja veoma redak u mnogo čemu. ONA: Zašto si 
toliko uveren u to? JA: Ja sam odavno most napravio.To si po pesmama videla. I to 
si kidala ti, a Miroslav je gradio most. ONA: Ne, slomljeno se ne popravlja. 
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JA: Slomila si to mnogo puta dušo moja. To bi ja tebi trebao da kažem. ONA: Da, 
znam. JA: Vidiš koliko sam svestan i veliki, Razumljiv. ONA: Da, tvoj život je pos -
tao FB. Pa i tvoj odgovorio sam. ONA: I moj? JA: Ja se ovde ne udvaram,sakupljam  
pratioce, ljude, jer mi trebaju u onome što radim, što želim da uradim. ONA: Razu -
mem. JA: Hvala. Ja ne mogu da zamislim i da poljubim nekog.Ti to bude jasno! Niti 
me ko interesuje. ONA: Ok. JA: Ja pogledam tvoju sliku i bre, budem bolestan. 
ONA: Onda ne gledaj J JA: To je nemoguće,onda u san se pojaviš. Nije do mene je 
napisala. JA: Ovo da mi je neko pričao, nebih verovao. Nije naravno,tebe i ne treba 
to da dotiče. Ono šta me briga,što me neko voli. Šta briga ljubimca što ga i ja volim. 
ONA: Ja ću malo da dremnem. OK. Odgovorio sam. 

Mon, May 14th 2018, 6:42 pm

Pozdrav, jesi li bolje? (Setila se posle tri dana). 

Mon, May 14th 2018, 9:03 pm

Ti to neces da odgovoris? JA: Sve što želiš da saznaš o meni, zagledaj se u moje oči 
one će ti sve reći... ONA: OK. Uvek je tako kratka na rečima. Pošaljem joj obradu 
moje pesme OČI. Videla sam napisala je. 

Wed, May 16th 2018, 2:56 pm

Zašto imaš toliku želju da plačem? Da li bi tada bio zadovoljan? JA: Zato što je to 
normalno kada postoje emocije, osećanja. ONA: To nije odgovor. JA: Da, bio bih 
zadovoljan. Jer bih znao da ti je stalo do mene. ONA: Razumem. 

Fri, May 18th 2018, 9:43 pm

Poslao sam joj novu pesmu koju sam napisao: I NA JAVI I U SNU. Poslala je samo 
mali smajli. 

Mon, May 21st 2018, 12:49 am

Javi kada ti bude gostovanje na TV, ako hoćeš. JA: J  LN.  Napisala je Laku noć.
(Naravno da sam ljut). 

Mon, May 21st 2018, 4:02 pm

ONA: Ne odgovori mi ti... Zar nisam srce stavio. ONA: Satnica?  JA: Ne znam dal 
ide uživo, pomereno je za sredu u pola dva, treba da sam tamo. ONA: Ok, hvala. 
JA: Molim..Hvala na interesovanju. ONA: Još da pređemo na Vi. JA: Vi je i za mno- 
žinu, vas je dvoje. Znaš na šta sam mislila?. Znam naravno odgovorio sam.
'' Srodne duše imaju veoma posebnu medjusobnu vezu.Svaka od njih zna kako se 
ona druga oseća. " Lorna Birn  ONA: Možda..

Tue, May 22nd 2018, 4:56 pm

Slučajno...htela sam nešto da napišem.
Neću biti tu, pa da ti poželim uspešno gostovanje. Hvala, srećan put odgovorio sam. 
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ONA: Meni je drago da budeš uspešan. Hvala. JA: Biti srećan i zdrav je takođe
uspeh. Poslao sam joj pesmu: JA SAM TVOJE SUNCE. ONA: Hvala Bogu, zdravi 
smo! Ti sa mnom komuniciras preko pesama?Kako drugačije.? Ja bar nekako. ONA: 
Da, hvala. 

Wed, May 23rd 2018, 1:06 am

Tvoje oči prikazuju iskrenu tvoju dušu punu ljubavi. Video sam kod nje jer je iz 
kviza jer je podelila na zidu. Hm, pitam se pitam? 

Wed, May 23rd 2018, 6:42 am

To su glupoti sa fb, i nisu tačne J napisala je. JA: Rekao bih da su pogrešili...  
ONA: To ti kažeš J Ti si rekla to su gluposti i da ne veruješ u to. ONA: Pa, pitanje 
da li je istina. I ja se pitam. J (Šalim se sada jer bih rekao da nije tako, zezam je.).
ONA: To si ti rekao J JA: Pitam se. Citiram te. Ih ili pih ljubav. Jeste, to sam ja 
rekla?. JA: Sećam se i oka četiri! (Kada smo vodili ljubav i gledali se u oči). ONA: 
Da.  Pošaljem joj njenu sliku u mom naručju, nasmejanu sa takvim očima. Smajli 
mali je poslala. 

Wed, May 23rd 2018, 8:28 pm

ONA: Čestitam. Hvala J sam samo napisao. 

Wed, May 23rd 2018, 11:07 pm

JA: Laku noć. J 

ŠVAJCARSKA / EKSKURZIJA

Fri, May 25th 2018, 9:23 pm

ONA: Lepo veće J  JA: Jeste. Hvala. Neko je bio ispod duge! Ispod dve odgovorila 
je. JA: Videla duga i mene ta druga. Kako? Pitala je. Reko univerzum je mali! ONA: 
Ozbiljno? JA: Možda si tog trenutka mislila na mene pa zato. Isto kao što sam ja 
znao da češ se javiti i pre nego sam uzeo tel u ruke. Kao? Pita.  Nema kao uzvratio 
sam. (Da uvek sam znao kada misli na mene, kada će pozvati ili poslati poruku i isto 
sam znao da kada ode na eksurziju sa decom jer će biti tamo sama i da će ponovo 
početi da mi piše). ONA: Ne verujem. JA: Ne moraš da veruješ. To se oseća ili ne. 
Ovde je Miroslav sa ove strane.. Ovde ONA: JA: Hvala na prijateljstvu i dobro došli 
u moj svet.. Hvala lepo, uzvratila je. JA: Drago mi je.. Lep je vaš grad i reka. ONA: 
Meni to kažeš? JA: Pa vi živite tamo? Da, živim odgovorila je. Dolazio sam i dopa -
da mi se taj kraj. Reka, šetalište. ONA: Ne zezaj me J  Ima nekoliko splava uz reku. 
Lepo su osvetljeni dodao sam. Ahaa odgovorila je. JA: Miris reke, zalazak sunca. 
ONA: Eto, sve znaš. JA: Taj deo je dozvoljen za šetnje sa psima, bez povodca. 
Zapamtio si?! Jesam. Bune se neki šetači al ima tabla na kojoj piše. Ima odgovorila 
je. JA: Bila je u vodi proletos, sve je plivalo od reke. ONA: Jeste. Bio sam par dana, 
napisao sam. ONA: Kako je bilo u Beogradu.? Wow odgovorio sam. ONA: Pusti 
moj grad. JA: Vama se svidja BG. Bio sam zadovoljan. Hvala na pitanju. ONA: 
Uozbilji se. Uspešno bilo? Daa
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Otvorila se nova vrata! ONA: Super. JA: Mogućnosti, pogledaj sve na zidu. ONA: 
Ne mogu da stignem baš, pogledaću. JA: Hvala. Emisija će biti sledeće nedelje.
Za par dana. Super, jesi li zadovoljan?  JA: Daaaa. Bez treme. Upoznao direktora
Napravit ću ja saradnju sa njim. Kada je video šta znam i radim / Dopisnik. Ako ne 
budem voditelj. Bravo napisala je. Zato sam ja vizionar.! ONA: Lepo. Još ne pozna -
ješ ti Miroslava. ONA: Ne poznam, ali poznajem. JA: Treba ga upoznati. ONA: Ja 
ga znam. Ne skroz dodao sam. ONA: Misliš? Naravno reko. Ode mi baterija. 
Miroslave, ja te poznajem. Ne do kraja dodao sam. 

Sat, May 26th 2018, 10:30 pm

ONA: Pozz od sinoć. JA: Poz od sinoć, hvala. Jer sam znao bukvalno u sekund.
ONA: Aha. Opet sam bez baterije. Puni na vreme napisao sam.ONA: Ceo dan sam 
van danas, nemam net u kući. Uskoro će se ugasiti. JA: I ja, mislim baterija. Laku 
noć. ONA: Da, laku noć. JA: Uh.. J  ONA: J 

Sun, May 27th 2018, 6:38 pm

Napisao sam pesmu, recitovao je i obradio i poslao sam joj. KAKO MI 
NEDOSTAJEŠ

Mon, May 28th 2018, 10:38 am

Bio mi je brat došao u goste i mi tako pričamo i dolazi Džeri. Gleda ga moj brat i do- 
ziva, kaže gle kako je lepa mačka. I ovaj prilazi i ja ga ono diram, a on se okrenuo i 
uhvatio me za ruku noktima i ujeda jako... Ja frapiran i od bola proderem se i dozi -
vam tvoje ime. ONA: San? (Naravno da sam sanjao a tako veran i stvaran san.). Isto 
kao što sam znao da je stigla sada tvoja poruka.! Uvek sam to osećao i znao. On želi 
da mu pišem...opširnije, osećajnije, emotivnije... A ja čuvam svoje reči za neke pose- 
bne trenutke šaptanja u zagrljaju, na jastuku, držeći se za ruke. Hvala za trenutke 
blaženog osećaja dok slušam tvoj glas, dok su me tvoje ruke dodirivale. Taknut ću i 
ja Miroslave tvoju dušu... Čije su ovo reči? Pitala je. Zaboravila si. Ti zaboravila. ? 
To je neko ko piše kratke poruke, neko ko ne piše ljubavna pisma. J

Nisam zaboravila baš, sve znaš. 29.06.2017god. Napisao joj i datum kada je to ona 
meni u poruci napisala. Šta misliš je si li uspela je taknuti? J 

Mon, May 28th 2018, 8:07 pm

ONA: Taknula. JA: Jako. ONA: Bilo... JA: Traje.. ONA: Nije isto. Vojiš ti mene 
napisao sam joj.  Nije to to... Druga priča je sada odgovorila je. Kakva pitao sam je. 
Razlikuje se odgovorila je. JA: Da, takav ti trebam! ONA: Kakav? JA: Drugačiji. 
Nisam to rekla. JA: Ne moraš,osećam,znam. ONA: Ne, nije to. Šta ću ti onda? ONA: 
Kada?  Sada odgovorio sam. ONA: Što kuckamo? Tako je odgovorio sam. Pa bliski 
smo rekla je. To je normalno. JA: Još uvek smo. ONA: Bole me oči, smrzoh se, le -
žim u ležaljci i kuckam J JA: Sve za ljubav zbog Miroslava. Neee, za komunikaciju 
sa Srbijom. JA: Se vredi smrznuti?  ONA: Ne, ne. JA: Ne? Ćaoooo. ONA: ? Zašto 
ćao? Pa pošto nisi tu i ne mrzneš se zbog mene i nisam ti važan onda ćao. ONA: Ne- 
moj biti bezobrazan! Zašto misliš da sam? ONA: Čućeš. Ja prema tebi nisam bezo -
brazan. ONA: Ne mislim bukvalno. JA: Stvar je u tome, želiš li me. 
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Vojis li me? ONA: Razumem. JA: Ja znam da da. Nedostajem ti! ONA: Nije kao pre 
JA: Pre je prošlost. U tome se Miroslav razlikuje. ONA: Moram da idem. JA: Bat mi 
gotova. LN. ONA: Ne, ovde je dan. Idem kosu da perem. Smrzla sam se. Nisi ništa 
rekla za pesmu.? To su tvoje reči, meni. Razumela sam. Slušala sam jutros...lepo. 
JA: Muza. ONA: Da, hvala. Idem, razboleću se. JA: U srce te dirnem. Idi. ONA: 
Laku noć. Laku noć odgovorio sam ali ne službeno nego uz smajli J�
J je poslala. JA: Ti cakani ženski stvore. Zar ne želiš da mi čuješ glas? Ponekad 
odgovorila je. JA: Vidiš kako sam znao da si ti sada. Jesi li? Napisala je. JA: Uvek.
Ja sam dušo moja u tebi stalno. ONA: Ne baš. J  JA: Dobro ne svaki minut J Hah -
ahah nasmejala se. JA: Smej se smej,lepo. Kao i u pesmama, ja sam ti u mislima, u 
krvi. ONA: No no. Nisi onda ni ti u meni napisao sam joj.  ONA: Kao dete si... JA: 
Koje ti voliš. ONA: Laku noć opet. JA: Laku noć i da, u san ću ti doć uješču te da ti 
vratim za mačka. (što me je u snu ujeo).  ONA: To ti bio san. JA: Pa naravno al ja 
predviđam budućnost, ja sam vizionar. ONA: Strašno. Ti? Ja vidim unapred stvari 
napisao sam. ONA: I to?  JA: Ne poznaš me još. 

Tue, May 29th 2018, 12:07 pm

Ja imam zlatne ruke, ne samo u vođenju ljubavi, nego u svemu što dodirnem. A 
mnogo znaju one. Treba truda i želje to sve saznati. Ko je Miroslav. 

Thu, May 31st 2018, 3:34 am

Nema je dva dana. Poslao sam joj video. 

Thu, May 31st 2018, 8:43 am

ONA: Divno J

Thu, May 31st 2018, 7:29 pm

OMG, presao si u transvestite J Videla mi je slike na zidu gde sam se glupirao sa 
kamerom i onim ukrašavanjem slika na Facebook. Bio sam sa crvenim usnama i 
naočarima kao dobra ženska. JA: Ja sam veliki čovek koji ima muda da se šali na 
svoj račun. Pošaljem joj tu svoju sliku. Ovde ličim na jednu Onu.! Mene pitala je. 
Da odgovorio sam. ONA: Lep si J Pravi transvestit. Hvala odgovorio sam, kojeg ti 
voliš! ONA: ? Trandžu. JA: Ovog trandžu, da ovog trandžu.  ONA: Od kada to? 
Ima cela godina odgovorio sam. ONA: Ti si od danas trandža. J JA: Ako tako želiš. 
ONA: Simpa si J Hvala odgovorio sam. ONA: Ode telefon na punjenje da mogu 
posle da ga koristim. 

Thu, May 31st 2018, 10:47 pm

ONA: Laku noć. Laku noć odgovorio sam. ONA: Nisi trandža. Znaš da nisam.
Nisam od tebe spavao noćas. Od mene pitala je. Da odgovorio sam. ONA: Zašto? 
JA: Ne izlaziš iz mojih snova. Pa onda si spavao J Sanjao stalno sam. ONA: Lepo. 
Lepo odgovorio sam. ONA: Ništa ti ne fali J Pošto mi je lepo. Al ja tebi falim. J
Kao prijatelj... je napisala. Pa da bliskiji nisam ni bio. Osim frend with benefits.
ONA: ? Jesi.. I uvek ću. ONA: Uvek? Naravno odgovorio sam. ONA: Misliš? JA: 
Da samo nećeš da priznaš. ONA: Šta ti najviše nedostaje? Sve, ljubimac. ONA: Hah 
ha nije više isto. JA: Misliš. Ja sam most izgradio. Na tebi je hoćeš ga preći.
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Neću te moliti. Ja sam taj koji treba da kaže nije isto. ONA: Nemoj ni da moliš, ne 
treba. JA: Izgubit ćeš me. Sada bih volela da te čujem, ali bolje ne...Mi smo se već 
mimoišli... JA: Misliš. Ja tebe nisam prevario. Niti bio sa nekim. ONA: Uvek će biti 
isto saplitanje. Nije to bitno...Bitno je kome duša pripada,ne samo telo
Mi se bar odlično poznajemo... Pozvao sam je..

Fri, Jun 1st 2018, 11:14 pm

ONA: Laku noć. JA: LN. Poslao sam joj link videa sa gostovanja na TV. Odgledaću 
natenane, 47 min trajalo? Ajoooj, izdao si se J Prepoznaće se J�Bio sam gost kao 
pisac i pričao o svojoj knjizi, o sebi i detaljima iz knjige. Na kraju ta će se i prepoz -
nati. Mislio sam da će se ona prepoznati jer sam u jednoj sceni i poruci se obratio 
njoj. ONA: Da, da. Da te pozovem? Možda je bolje da ne zovem.. Pozvao sam je 
JA: 

Sat, Jun 2nd 2018, 10:50 pm

Obilazeći naučni centar, videla je u vezi biologije i strukture da piše Love is in the 
Air. Setila se mene pa je to slikala i poslala mi je. Ljubav u vazduhu napisao sam.
ONA: Setih se tebe danas. Ovo je u Tehnorami. Lepo, lek za polen napisao sam joj. 
Nisam čitala dalje. JA: Love is in the Air. ONA: Da.  JA: Uzeti dve tablete, pojačati 
dozu J. Poslala mi je sliku gde je sedela za mikroskopom i posmatrala razne uzorke 
Šta ste radili? Wow, začudio sam se. ONA: Haha, morala sam da ti pošaljem JJ 
Laboratorija i tamo radiš. Bilogija pitao sam. Da, odgovorila je. JA: I deca to rade? 
Da, ko god hoće odgovorila je. Šta si gledala ? Uuuu, svašta odgovorila je. Muve, 
komarce, žabe pitao sam. Neee. Mnogo je za kuckanje, nemam naočare. Bili smo u 
tom centru nauke. JA: Lepo! Poslala mi je sliku Teslinog tornja i nekog u odelu kroz 
koga prolazi munja. To si ti, pitao sam. Nisam, njihovi radnici su. Pa mogla si i ti 
ako mogu oni napisao sam. Ne daju, stranci a ne znamo jezik nemački.  JA: Znaš 
okej J Pa snalaziš se za toliko nastavio sam. Pa ne znam nemački odgovorila je. 
Poslao sam joj video jednog haskija šta radi vani i po snegu. Jarac napisala je. Malo- 
pre mi slao dečko.To je aronov sin. ONA: Isti su. Daaaaa odgovorio sam. Poslala mi 
je još jednu sliku gde stoje troje dece u sobi i svi su različite visine, optička je varka 
u pitanju. Ja sam guglao i nasao snimke na youtube o tom centru. I ona mi je poslala 
dva snimka svoja odande. Uspeo sam da je nateram da upali kameru i da je gledam 
dok pričamo. Ranije to nije htela, nije ni sada ali kada sam rekao da ću prekinuti 
vezu i razgovor ako to ne uradi onda je pristala. Pričali samo i gledali se. Dolazila je 
u dnevni boravak ili ti restoran jer je tu bilo interneta. Dok ostali su svi na spavanju 
ona je večeri provodila tu sa mnom. Kada upali kameru onda ne moze osim razgovo- 
ra da kucka i gleda i da se dopisuje sa drugima. Sa ostalima iz Škole se nije slagala i 
nema zajedničkog jezika i kontakta. Naravno niko od njih ne valja i ima mane a sebe 
je uvek izdizala i ono šta bi po njenom bilo najbolje i kako bi trebalo  tamo sa decom 
da se radi. Nije htela više da se meša u program i obaveze.

Sun, Jun 3rd 2018, 6:57 pm

Poslao sam joj video pesme koju sam napisao na osnovu one slike. Love is in the 
Air. Ljubav se uvek oseti u vazduhu. 

Sun, Jun 3rd 2018, 10:47 pm
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Javila se porukom. Lepa pesma. Hvala napisao sam. Kako je bilo danas? Bilo je 
WOW. Najbolja stvar do sada, fantastičan osećaj... JA: Drago mi je. ONA: Da, prava 
stvar. Fotografije ne mogu da dočaraju. JA: Lepo, sviđa mi se kada si srećna. ONA: 
Zadovoljna J Poslala mi je tri fotografije gde su se penjali na vrh planine, vozili 
žičarom i bili iznad oblaka. ONA: Nije, pogotovo kada hodaš od sandala do zimskih 
čizmi..A ti u sandalama pitao sam. Ne, u patikama. A šiske su mi užas JJA: Samo ja 
smem da ih diram..(uvek se bunila za te šiške pa i kada smo intimni, kada je mazim i 
diram i pomerim, ona se buni i vraća ih i namešta rukom). Sad sam se isfenirala, od 
kud znaš. Ja sam joj napisao lepo J Vidim, osećam. ONA:  Ne zezaj. JA: Nije onda 
lepo. Ja te uvek osećam. Znam kada misliš na mene, kada mi stiže poruka. ONA: Pa 
kada stigne, tada J Ne, tačno znam pre nego stigne. 
ONA: Lagiš. Ne odgovorio sam. ONA:HM. Poslala mi je sliku hodnika koji se nala- 
zi u planini i to je uvrđenje i tu je nekada davno bila vojska i ljudi su se kretali i žive 
li. I jednu gde se slikala na vrhu planine kada su se popeli. Onda još neke u toku pu -
ta kog su imali i kako su se autobusom tamo vozili. Naravno da je bilo prigovora,na- 
lazila je mane mnogima. Od organizacije, dece kako su se ponašala.Kako se ponašao 
drugi profesor, kako bi to po njenom trebalo biti i sl.  Pozvao sam je, ne javlja se. 
Kod tebe je napisao sam. Do interneta je. Hteo sam da te pitam, zaboravio sam. Ka -
žeš gledala si do kraja snimak mog gostovanja. Onda si primetila kada sam gledao u 
kameru i rekao da kada bude gledala da će se prepoznati. Nadam se da si bila pono -
sna na mene?!

Mon, Jun 4th 2018, 10:45 pm

Ponosna na tebe jesam J. Hvala dušo. Tuširam se, mislim na tebe, i znao sam da si 
se javila. Izašao sam. ONA: Ma nije valjda...Dobar na recima...JA: Naravno. Zato 
me voliš. ONA: ProvokaciJA:.. Malko odgovorio sam. J Poslala mi je smajli gde 
petao razbija monitor. Neko ljut pitao sam. Neee odgovorila je. Poslao sam joj svoju 
sliku sa osmehom gde sedim u fotelji. ONA: Ti nisi, vidim. (misli nisam ljut). 
Pozvao sam je i razgovarali sa uključenim kamerama. Znala je da se kako je sedela 
za stolom da se telom opusti a telefon da postavi da stoji i tako pričamo i gledamo 
se. Gledala me je u oči, gledali smo se. Vrtela je glavom i rekla beži od mene. Želi 
me i ne želi me. Da odem od nje. 

Tue, Jun 5th 2018, 5:53 pm

Napisao sam pesmu koja se tako i zove. BEŽI OD MENE i poslao joj da je čuje.
Tue, Jun 5th 2018, 10:23 pm

JA: 22:22. ONA: Daaa. JA: Moja nova pesma je mnoge dirnula. Nisam stigla da je 
čujem napisala je. Poslušala je a ima i tekst. Ko ima mane pitala je. Pričali smo sa 
uključenim kamerama i ponovo se raspravljali i prekinuo sam razgovor. Seljački pos 
tupak napisala je. Nastavili smo još razgovor. Poslao sam joj post, sliku sa tekstom. 
Moj je post na osnovu pesme Andjele i komentara. Hvala ti Anđele koji nebom 
hodaš, teraš tugu i sve strahove i donosiš mir u duši i osmeh vraćaš.. Hvala ti 
beskrajno što postojiš u mom životu drago biće. Posle toliko pesama tebi napisane, 
ljubavi, emocija, vremena, sexa,posećenosti, ovako nešto sam od tebe trebao dobiti. 
Da sam tvoj ANDJEO a ne tuđ. 

Wed, Jun 6th 2018, 8:22 am
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Više ne pišem ništa intimno, niti o sebi. Može biti loše iskorišćeno. JA: Sada si me 
jako uvredila. Ne moraš više nikada da mi se javiš. Zbogom. Pozvala me je i nisam 
hteo da se javim. Istina te vređa napisala je. JA: Vređa me tvoje ponašanje. Ako ka -
žeš istina te vređa, to znači da ti misliš tako. Ja sam bila otvorena prema tebi, a ti si 
to izneverio... Ja izneverio. ja. Ja izneverio? ONA: Neću se raspravljati oko toga. JA: 
Ja sam izneverio.Ti nisi ništa izneverila, ti nisi nikog povredila.?  ONA: Opet isto.. 
JA: Ti si započela. ONA: Ja ne prebacujem, konstatujem. Još nećeš da se javiš...JA: 
Jesam li ja nešto loše napisao sinoć ili jutros, ili ti? Da li zaslužuješ da se javim. Nisi 
napisala je. Pozvao sam je.  Za mnoge sam anđeo, ljubav, duša, redak, jedinstven, 
osim izgleda tebi. Sinoć me gledaš i govoriš, ti znaš da ne želim da te povredim. A 
kako se ponašaš? ONA: Uhhh. Pitam se tako da li zaslužiš i zašto baš tebe voleti? 
ONA: Ne zaslužujem. JA: Poštuj to,ne ljubi te svako u dupe, u svaku bradavicu ili 
madež. ONA: Hahaha, nasmeja me J JA: Zar trebamo nešto izgubiti pa da tek onda 
uvidimo koliko je značilo ili bilo vredno ?

Wed, Jun 6th 2018, 4:10 pm

ONA: Uvek to kažeš!. JA: I uvek ću. Koliko god da sam se trudio u tebi ne vidim 
emocije, ljubav, osećanja prema meni. Svako se kad tad umori pa i JA: Očigledno ne 
umeš voleti. Ovako to loše utiče na moje zdravlje. ONA: Ne želiš više da komunici- 
ramo? JA: Možda bi tako bilo najbolje. Jer posle ovih napisanih reči, ti ovo pišeš. Za 
očekivati je drugačije. Jebote umeš li ti napisati ljubavno pismo? Izraziti svoje emo -
cije, osećanja, izvinjenja, nežnosti. Za moju se ljubav treba potruditi. ONA: U redu, 
neću ti smetati. To nije odgovor, u stvari to si ti! ONA: Odgovoriću ti i pošalje mi 
sliku šta rade i radi. Igraju odbojku na pesku. Pozvao sam je i razgovarali smo jer je 
sedela tada i posmatrala druge. 

Wed, Jun 6th 2018, 6:50 pm

Pozvala me je. 

Wed, Jun 6th 2018, 10:46 pm

Pošaljem joj sliku gde se vide muško ženska ruka, njena u njegovoj i na njenoj se 
nalazi Pandora narukvica, kakvu ona voli. Poslala je radosnog smajlija. 
Završili smo video razgovor. Znala je da se šeta po prostoriji a i da telefon stoji na 
stolu a ona sedeći na stolici i opouštena i na laktovima ili na ruci svojoj da priča sa 
mnom i da se gledamo dok sam ja sedeo na svojoj stolici uz kompjuter. Tada sam 
znao da nije mogla da prića sa drugima ili da se kucka. Uglavnom smo bili zajedno 
do posle ponoći na vezi pa i do dva ujutru, gde je gasila svetlo i odlazila stazom ili 
preko trave do kuće u kojoj je bila smeštena. Internet se gubio u toku hodanja kako 
se udaljavala od ovog objekta. 

Fri, Jun 8th 2018, 12:57 am

ONA: Pozz iz Mađarske. Poz odgovorio sam, hvala. Putuju natrag i kada je došla do 
signala, javila mi se. 

Fri, Jun 8th 2018, 8:59 am

Jutro. Bila s bliže tebi J JA: Jutrić. J ste ušli na Vršac pitao sam. Prošli i Beograd. 
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Guramo... Jesi li umorna pitao sam. I ne, spavala sam. Taktika je uspela J. JA: 
Noge? Ležala sam odgovorila je i poslala mi je sliku kako leži. Bila je iza vozača i 
imala oba sedišta tako da je mogla da leži i da ispruži noge i na sedišta preko puta. 
Napisao sam pesmu NEKI TE NE VOLE i poslao joj  link videa. 
Pa ti kao u krevetu sam joj napisao, gledajući tu sliku njenu kako leži. Ljubim 
cakanu za dobro jutro. Da, hvala napisala je. Ja tebi šaljem sunce. J  JA: Da, divan 
je dan i mi u njemu. A ja tebi poljupce J Pošalje mi smajli kojio se raduje. JA: 
Teglimo se? Šta to znači pitala je. Pa od spavanja, tegliš se. Protežemo je dodala. 
JA: Da, protežemo. Poslušaj mi pesmu. 
     
     NEKI TE NE VOLE Da nema nekih tih koji nas ne vole, ne bi smo znali i imali 
one koji nas vole.. Šta god da uradiš i učiniš nekome, uvek postoji razlog u njemu 
samo znan i neće te voleti ni noć ni dan. Nekome nisi možda lep a možda je on u 
nečemu i slep, ili mu smeta tvoja lepota ili tvoj naćin života. Uvek ima neki svoj ra -
zlog ili si mu ukrao san i sada te ne voli iako je sjajan dan. Mnogi ne jedu čokoladu, 
neko ne jede slano, toliko razlika i ukusa ima i da to nekada i smeta svima. Neko 
govori polako i ne voli te, što nisi kao on a ti ne gledaj to tako jer i nisi svako,nego 
razumi i voli i budi svestan svoje lepote duše. Da nema tih koji nas ne vole, ne bis -
mo mogli osetiti ljubav onih koji nas žele i vole i srce nam svoje na dlanu nude i za 
nama pate, i mnogo žude. Zato se nemoj brinuti mnogo i mirno uvek u svoj san pođi, 
i poželi drugome svu ljubav sveta, zahvalan budi i ujutru se probudi, veseo čio i jer 
ima onih koji koji će te uvek voleti, bez obzira šta god uradio i kakav bio. 
ONA: Nice. JA: Veri nice. Yes, exelent J dodala je. Ovoj nisi muza, ovaj je univer -
zalna. ONA: Da, znam. JA: Biće neka sledeća. ONA: Nije neophodno. E sad neću 
ljutito sam napisao. (mnogi se raduju mojim pesmama, napišu mi lepe komentare, a 
ona lepo. Hvala i tako šturo). ONA: Ko te pita, dođe samo. Hvala za pesme. JA: 
Lepo, svidja mi se.. ONA: Šta? Volim kada si nais. 

Fri, Jun 8th 2018, 12:10 pm

Poslao sam joj nekoliko slika kako je sve zeleno i lepo oko moga stana i dvorišta. 

Stigla sam, ispred zgrade sam napisala je. Jesss znam. Čeka te čorbica za ručak i lju- 
bimac. Obradovali su se sigurno?! Daaa odgovorila je. Vručina je. Imaš klimu, kako 
je bilo u busu? Da imam, u Busu je super. Da li je ljubimac nosio flašu i vrteo repom 
pitao i konstatovao sam. (jer sam ga već upoznao šta radi). ONA: Zapanjio se. Na 
stepenicama me je video. JA: Nije znao šta radi. Vrteo se, išao tamo vamo!? Da od -
govorila je. Znam ga dodao sam. ONA: Sad leži ispod klime. JA: Duša! Ja sam 
Arona uveo unutra,videla si slike? Da, na brzinu odgovorila je. JA:Pogledaj prirodu, 
skoro sve mojih ruku delo napisao sam. Misleći na fotografije koje sam joj poslao. 
Extra odgovorila je. 

Fri, Jun 8th 2018, 6:52 pm

Propustio sam tri njena poziva, pa sam je pozvao natrag. 

Fri, Jun 8th 2018, 11:26 pm

Laku noc J legla sam/smo (misli na sebe i ljubimca koji je spavao sa njom u kreve- 
tu). Laku noć odgovorio sam. Ljubi mi ga. Propustio sam njen poziv. Ček napisao 
sam i pozvao je. 
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Sat, Jun 9th 2018, 10:53 am

JA: Morning.. Morning J odgovorila je. Slipenzi good pitao sam je. Daaa čuo si J
Nisam hrkala JJJ i poslala je jedan smajli koji se smeje. Malo ono pred san 
odgovorio sam. ONA: Opet!? I smajli koji se kao čudi. JA: To je par sekundi. Bila si 
mazna i nežna sinoć. ONA: Ja? Ti, rekao sam. ONA: Lepo. J Bili smo cele noći na 
vezi i naravno vodili smo ljubav i slušali jedan drugog kako dišemo i spavamo. Pos- 
lala mi je smajli jednu belu kucu, psa koji spava. Tako nekako je napisala. Još ti se 
paji pitao sam i konstatovao. Mogla bih ceo dan samo krevet. I ja, odmaraj.. J No, 
idem da kupim namirnice, malo da kuvam, čistim, perem...JA: Neće to pobeći, pola- 
ko! ONA: I ne žurim. Propustio sam njen poziv pa sam je pozvao. 

Sat, Jun 9th 2018, 2:18 pm

Imam jedno pitanje, da mi nešto pokažeš oko slika na fb, može.? Može naravno od -
govorio sam. ONA: Kako da postavim sliku, da ne mogu da je šeruju? (podele). Da, 
ne ili da pitao sam je. ONA: Ne (da ne mogu). Poslala mi je par postova da pogle- 
dam. Tri puta me je pozivala. Propustio sam njene pozive. Šta ti se desilo? Napisala 
je i pitala je.

Sun, Jun 10th 2018, 1:47 am

Struja je došla posle ponoći, telenor još ne radi, došao sam evo skoro, dva je u grad- 
ski park na wifi mts. Da se javim. Laku noć. Ljubim

Sun, Jun 10th 2018, 10:52 am

Pozvao sam je. Ona je mene pozvala. Došao sam u grad i gradski par i sedeo na kafi 
u kafiću jer je tamo bili interneta od telekoma i svi su čekali da proradi mobilna tele- 
fonija jer je te noći mnogo grmelo, i bila je vremenska nepogoda i sigurno veliki 
kvar na mobilnoj telefoniji. Poslao sam joj sliku gde sam sedeo. Sa rozim naočarima. 
Često sam se glupirao sa tim dodacima na kameri. ONA: Ludo.. Zabavljaš se. J Tu 
sam poslao sam joj. Nešto radim je uzvratila.  Popravljeno? Ne, još sedim u kafiću. 
ONA: Baš glupo! Šta je glupo pitao sam. To bez neta odgovorila je. Pozvao sam je i 
ne javlja se.  Ponovo sam je pozvao.

Sun, Jun 10th 2018, 3:18 pm

Pošaljem joj dve slike pasa lutalica koji su bili oko mene. Pozvala me je. Poslala mi 
je nekoliko slika Katedrale u kojoj su bili u Švajcarskoj i kako to izgleda unutra. Ja 
sam joj poslao nekoliko slika Hrama Svetog Save u Beogradu u kom sam bio pa i 
sebe unutra. 

Sun, Jun 10th 2018, 6:30 pm

Pozvala me je. Prijateljici je danas rođendan, tek sada sam ukapirala. Mislila sam da 
je sutra. Ček, zar nije unuki,  zato je pravila tortu. ONA: Ne, sutra unuki danas njoj. 
Ni drugar nije znao. JA: Onda ću joj napisati poruku. Oki. Napravim post, slika sa 

tekstom gde su na njoj ona tri psa i upisao tekst u nju. Neka ti svaki sat, svaki 

minut i svaka sekunda u životu bude ispunjena ljubavlju, radošću i srećom 
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Wed, Jun 13th 2018, 10:24 am

Video razgovor je završen. Pa sam propustio njen poziv. Ok, čujemo se popodne na- 
pisala je. Video razgovor je završen.  Zvao sam je i propustila je moj poziv. Njeno je 
bilo kraljevsko ime. Zaboravljeno tisućljećima,ponovo je isplivalo da bi ga nosili 
najplemenitiji ljudi. 13:13  ONA: Lepo! Lepo i ja sam napisao. Dva puta me je poz -
vala. Pošaljem joj video gde je čas seksualnog vaspitanja. Učenici naravno stariji 
gledaju, učiteljica objašnjava a jedna mlada žena demonstrira žensku ejakulaciju i to 
baš daleko i u dalj. Tri puta me je posle toga pozvala. Tri puta u prekidima smo pri -
čali. Pošaljem joj post: Ja ne znam ko je ova žena što živi u mojoj glavi.. Ali ja je 
obožavam!  Pozvala me je odmah. 

Thu, Jun 14th 2018, 2:20 am

Pozvala me je. Noć je. 

Thu, Jun 14th 2018, 6:58 am

Pozvao sam je. 

Thu, Jun 14th 2018, 2:47 pm

ONA: Nema te?! JA: Pita se kako si? Hvala, radim od jutros odgovorila je. JA: Ne 
nema te, nego napišeš, Miroslave kako si?

Thu, Jun 14th 2018, 6:47 pm

Pozvala me je. Recitovao sam pesmu od Mike Antića  DA LI SAM SVUDA. I pos -
lao joj i pesmu TESTAMENT od mlade pesnikinje Nevene M. 
Dva puta me je pozvala. 

Fri, Jun 15th 2018, 7:48 am

JA: Morning J Morning mi je odgovorila. 

Fri, Jun 15th 2018, 10:51 am

Dva puta sam je pozvao i ona je mene ali video poziv. Uspeo sam u tome da koris -
timo video poziv i ne samo da bi se mi gledali nago da vidimo i mnoge druge stvari 
oko nas. Poznajemo se godinu dana, spavali smo zajedno, odlazio sam kod nje i nije 
rekla, poželela sama da se vidimo, da me vidi i sl. Uvek uz izgovor da ona to ne ko -
risti. Razmenili smo par fotografija, postova sa zidova. Pozvala me je i video poziv 
je bio i završen je. Podelim joj ovaj post sa mog zida: 

"Varaš se, prijatelju. Postoje i žene koje umiju pružiti ljubav. Njima nije važna 
gomila bogatstva u tvom džepu, već količina iskrenosti u tvom srcu. One ne spuš- 
taju glavu pred sitnim problemima. Ne uginju ramenima ukoliko izbije teška mu -
ka. One ne odustaju nakon prve ozbiljnije prepreke. Samo, takve žene su rijetke. 
Prepoznat ćeš ih po samoći. Često su same… Kada nađete osobu s kojom možete 
pričati do besvijesti, ljubiti se bez prestanka, o kojoj mislite prije spavanja i
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Pričala je stalno kako je bilo na ekskurziji i kakvi su i kako se ponašaju ostali iz 
škole koji su od prosvetnih radnika išli sa njom. Poslala mi je jednu zajedničku sliku 
da pogledam kako oni izgledaju. Naravno nalazila im je mane. Pozvala me je. 

Tue, Jun 12th 2018, 12:32 am

Poslao sam joj sliku post.: Gatara mu gleda u dlan i kaže: "Ti nemaš devojku već 
dugo" Kako vidiš? Pa izlizale ti se sve linije na dlanu.! Laku noć J
ONA: Izlizane!? (posto smo znali voditi ljubav preko žice, veze, energije, radio sam 
to naravno i ja ručno). JA: Da, boli ruka, rame.! Još pitala je. Da. Moram da 
promenim ruku J. Da, napisala je. Pošaljem sliku sa tekstom, post.: Ne želim da 
posedujem, ne želim da upravljam. Želim samo neko blago lice, malo poverenja, 
koju utešnu reč, toplu ruku, ispruženu da me prihvati kad posrnem. Da ne dozvoli 
da padnem. 

Meša Selimović. 

ONA: Ljubi me, to.?

Tue, Jun 12th 2018, 9:01 am

Pozvao sam je. 

Tue, Jun 12th 2018, 11:08 am

Video razgovor je završen. Poslala mi je sliku sa mature i završetka osnovne škole 
da je ceo razred sa nastavnikom na slici. Pronađi me? JA: U sredini, bela kragna. 
Ne odgovorila je.  Nisam bio pogodio, skoro su svi bili slični. Pronašla je neki kratak 
kabl i poslala mi je sliku da pogledam šta je to i za šta služi. Naravno da sam znao 
šta je to. Pozvao sam je. Kako se piše ljubav?  Ne piše se. Oseća se. 
Iz crtanog posta. ONA: Opasan  ti? JA: Ljubi me J Poslala je smajli koku koja je 
pala na nos. Koma, paji ti se pitao sam. ONA: Od poljubca pada koka J Pada, pada 
dodao sam. Poštaljem slike svoje sa jezera sa kupanJA: ONA: Bravo. JA: Hvala du- 
šo. I pošaljem svoju profilnu. To jest šerujem post, tekst i automatski ide i profilna 
fotografija. Kako bi mogao neki stranac, pa i sam roditelj, koji procenjuju prema 
svojim naklonostima, bolje nego vi sami, da zna šta hoćete da uradite i koliko 
može- te da uspete?. On može samo površno da poznaje vaše sposobnosti, ali on 
ne zna kolika je vaša energija koju ste kadri da pokažete u raznim prilikama u 
borbi koju hoćete da preduzmete. On je nesposoban da nepristrasno oceni vašu 
otpornu moć. (pa i draga). Nosim knjige sa sobom i izvadio sam tekst, kontekst, deo 
iz knjige i to napisao na zid. To sam joj poslao. Kupaš se pitala je ? Daaaaaa  ONA: 
Blago tebi! Znaš kako je topla. Krenuo sam kući. Uzmem Arona pa ću u šetnju. Tu 
sam. Lepo odgovorila je. Kako je prošao dan napisao sam joj . Vrelo odgovorila je. 
JA: Ti znaš da se ja ponosim tobom. Hvala odgovorila je. Molim dušo i pozvao sam 
je i ona je mene. 

Tue, Jun 12th 2018, 11:48 pm

Pozvala me je i verovatno da smo ostali na vezi celu noć. 
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Wed, Jun 13th 2018, 10:24 am

Video razgovor je završen. Pa sam propustio njen poziv. Ok, čujemo se popodne 
napisala je. Video razgovor je završen.  Zvao sam je i propustila je moj poziv. Njeno 
je bilo kraljevsko ime. Zaboravljeno tisućljećima,ponovo je isplivalo da bi ga nosili 
najplemenitiji ljudi. 13:13  ONA: Lepo! Lepo i ja sam napisao. Dva puta me je poz -
vala. Pošaljem joj video gde je čas seksualnog vaspitanJA: Učenici naravno stariji 
gledaju, učiteljica objašnjava a jedna mlada žena demonstrira žensku ejakulaciju i to 
baš daleko i u dalj. Tri puta me je posle toga pozvala. Tri puta u prekidima smo pri -
čali. Pošaljem joj post: Ja ne znam ko je ova žena što živi u mojoj glavi.. Ali ja je 
obožavam!  Pozvala me je odmah. 

Thu, Jun 14th 2018, 2:20 am

Pozvala me je. Noć je. 

Thu, Jun 14th 2018, 6:58 am

Pozvao sam je. 

Thu, Jun 14th 2018, 2:47 pm

ONA: Nema te?! JA: Pita se kako si? Hvala, radim od jutros odgovorila je. JA: Ne 
nema te, nego napišeš, Miroslave kako si?

Thu, Jun 14th 2018, 6:47 pm

Pozvala me je. Recitova sam pesmu od Mike Antića  DA LI SAM SVUDA. I poslao 
joj i pesmu TESTAMENT od mlade pesnikinje Nevene M. 
Dva puta me je pozvala. 

Fri, Jun 15th 2018, 7:48 am

JA: Morning J Morning mi je odgovorila. 

Fri, Jun 15th 2018, 10:51 am

Dva puta sam je pozvao i ona je mene ali video poziv. Uspeo sam u tome da koris -
timo video poziv i ne samo da bi se mi gledali nago da vidimo i mnoge druge stvari 
oko nas. Poznajemo se godinu dana, spavali smo zajedno, odlazio sam kod nje i nije 
rekla, poželela sama da se vidimo, da me vidi i sl. Uvek uz izgovor da ona to ne ko- 
risti. Razmenili smo par fotografija, postova sa zidova. Pozvala me je i video poziv 
je bio i završen je. Podelim joj ovaj post sa mog zida: 

"Varaš se, prijatelju. Postoje i žene koje umiju pružiti ljubav. Njima nije važna 
gomila bogatstva u tvom džepu, već količina iskrenosti u tvom srcu. One ne spuš -
taju glavu pred sitnim problemima. Ne uginju ramenima ukoliko izbije teška mu -
ka. One ne odustaju nakon prve ozbiljnije prepreke. Samo, takve žene su rijetke. 
Prepoznat ćeš ih po samoći. Često su same… Kada nađete osobu s kojom možete 
pričati do besvijesti, ljubiti se bez prestanka, o kojoj mislite prije spavanja i
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zabrinete se kad vam se ne javlja, osobu koja vaše neverbalno čita sa lakoćom, 
koju i u svađi volite najviše, pred kojom možete opustiti stomak, imati raščupanu 
kosu i bubuljicu baš po sred nosa, koja vas privlači i kada radi najbanalniju stvar 
na svijetu i pred kojom vi možete biti 100% vi, ne puštajte je zbog ponosa, tvrdo -
glavosti, lutanja…A pogotovo ne zbog nekog ko će zasigurno biti prolazan." 

Dva puta me je pozvala. Pošaljem joj post sliku gde žena leži u krevetu sa ogradom 
od bodljikave žece, sva je bodljikava i zaštićena kada ste joj rekli da nije u pravu. 
ONA: Užas.. JA: Eh te žene...Poslao sam joj ponovo prethodni tekst. ONA: Poslao 
si već. Ne znam da li si pročitala posto se mora ući kod mene na profil. ONA: Uđem 
ja kod tebe na profil, naravno. Pozvao sam je. Pošaljem joj dve slike mene i Arona 
sa jezera i zalazak sunca. ONA: Lepo. Poslala mi je sliku post gde se dvoje drže za 
ruke. Kada se držite za ruke sa nekim koga volite, možete ublažiti fizičke bolove i 
rešiti se osećaja stresa i straha...    JA: Daaaaa
Češljala je ljubimca koji ima veoma kratku dlaku i da se skoro ni ne linja. Poslala mi 
je dve fotografije da vidim da li je tako. Neverovatno koliko je skinula stare dlake. 

Sat, Jun 16th 2018, 10:37 am

Pozvao sam je i poslao ovaj tekst. 

Ponekad tako, čovjeka spopadne želja... neodbranjiva i jaka... Ali ne ona gola na -
gonska želja, koju je moguće utoliti tek tako. Nego jasna i određena, za jednim 
bićem i jednim tijelom, tada jedinom mogućom ženom. Koju bi da stisneš, koju bi 

da usisaš, koju bi da zasviraš...

Poslala mi je sliku post sa tekstom. Nije koža zadnja granica dodira. Nije dušo mo- 
ja odgovorio sam. Poslao sam joj vezu, link videa pesme koju sam recitovao pod 
nazivom (ONA: Autora Uroš Ramović.) ONA: Oooooo, baš, baš....
Pozvao sam je i ne javlja se pa je pozvala ona mene. Pozvao sam je i podelio jedan 
post.“Odbijam da se prodam za mnogo ničega, makar celi život u bedi živeo, 
makar nikoga više nikad ne voleo. Odbijam da budem vibrator, sakriven na dnu 
plakara, ili kurva, koja te pesmama dovodi do orgazma. Odbijam biti tajni ljubav -
nik, i zajedno s tobom čekati da se pojavi javni. I grozim se tihih ljubavi! Jer ja kad 
volim, mora da pršti, stakla da pucaju, i zemljom da odjekuje eho! Autor posta 
Uroš Ramović. 

ONA: Me je pozvala. Poslao sam joj scenu iz naše domaće serije. ONA: Hormoni. 
JA: Hahah je si li videla celo do kraja? ONA: Četiri jaja si pojeo, pojela sam. (govori 
o sceni iz videa). JA: Hahaha. I ti kada vičeš na mene da se ja izvinim! ONA: Ja vi -
čem?! Šta god odgovorio sam. Jesam li nekada vikala na tebe? Za sta god da se izvi- 
niš JJJ Poslao sam dva šaljiva posta i pozvao je. Pravila je gibanicu pa je slikala 
kako izgleda pečeno i poslala mi je da je vidim. Ja sam predveče otišao sa Aronom u 
šetnju i poneo četku za češljanje i kada smo došli na jezero u travi pored staze sam 
ga češljao, naravno morao sam to da pokupim i slikao sam to i poslao da vidi koliko 
se sa njega skine dlaka. Kao sneg je sve bilo belo. ONA: Ijaooooo. Oko pametno J 
mislila je na Arona kako izgleda na slici.Uhvatila nas je kiša napisao sam. Ima da 
budemo kao Crkveni Miševi. J Bili smo negde oko polovine jezera kada je počela 
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baš jako da pada a nemaš se gde skloniti, nisam poneo kišobran. Nastavim da hodam 
pa kako nam bude. Nije dugo i prestala je. Još ste napolju? Pitala je. Pozvao sam je. 
la
Sun, Jun 17th 2018, 10:17 am

Poslao sam joj slike jastuka i jasučnice punjenih košticama od višanja. Pozvao sam 
je i pričali smo o tome šta planiram da napravim.Bio sam išao po prodavnicama i tog 
trena bio u kineskoj robnoj kući i gledao sam jastučnice kakvih imai koje modele . 
Ona je spremala neku čorbu od graška i kada je završila slikala je i poslala mi je da 
vidim kako to izgleda. 

Sun, Jun 17th 2018, 4:06 pm

Pozvala me je. Poslao sam joj slike sada svog jastuka punjenog košticama i u novoj 
navlaci sa izgledom smajlija. Pozvao sam je. 

Sun, Jun 17th 2018, 7:57 pm

Pozvala me je. Pričali smo ponovo o magnetizmu i kako smo privlačili viljuške i 
kašike a ona čak kutlaču. Pa je uzela escajg i stavljala na sebe i takođe kutlaču pa se 
u kupatilu slikala da mi to pokaže i poslala mi ih je. 

Mon, Jun 18th 2018, 8:20 am

Pozvao sam je. Morning hany.. Pošaljem joj post: "Da je hiljade kilometara daleko 
od mene ne bih ga prevarila, čak i ako niko ne bi saznao. Ne sprečava mene 
njegova prisutnost da prevarim, nego osećaji koje ne izaziva ni jedan drugi"

Dva puta me je pozvala i dva puta sam propustio njen poziv. Ček imam telefon 
napisao sam i sada se ona meni ne javlja. Zvao sam pustih joj poruku. Ona je mene 
zvala, ja sam nju. Dobijem poruku, naravno svaki dan. Divan ti dan želim Andjele..
Napisao sam joj to da vidi da dobijem od druge osobe ovakvu poruku a od nje ne 
iako bih to veoma voleo. Pošaljem joj neki post i pozvao sam je i ne javlja se. Išla je 
po prodavnicama da kupi nešto i uzela je ljubimcu igračku u obliku salame i to mu 
je dala da se igra. Slikala ga je i poslala da vidim kako je zagrlio tu igračku.
Pozvala me je. 

Mon, Jun 18th 2018, 8:28 pm

Pozvala me je. Pozvao sam je. 

Tue, Jun 19th 2018, 8:15 am

Pozvala me je i poslala crno belu fotografiju gde muškarac uzima ženu od pozadi na 
slici se vidi kako joj drži ruku na ustima i sve izgleda čvrsto i ono muški jako. Dobro 
jutro djavolko moj JJJ JA: Uhh morning . Propustio sam njen poziv. Pozvao sam 
je dva puta i kasnije se ne javlja. Na šta si? Pitao sam, misleći na koji internet. Propu 
stio sam njen poziv. ONA: Ja čista, nisam ni na čemu. J Pozvao sam je. Pričali smo 
o novoj mojoj poslovnoj ponudi i o čemu se radi a ona mi je poslala slike i materijal 
koja je ona dobila od nekoga da vidim o čemu se radi. 
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Pozvali samo jedan drugog. Kada je išla u prodavnice kupila je sebi jedne papuče za 
leto, lepe japanke i slikala mi ih je i poslala da vidim. Pozvala me je. 

Tue, Jun 19th 2018, 6:26 pm

Pozvao sam je. 

Tue, Jun 19th 2018, 8:28 pm

Poslao sam joj sliku na kojoj je porcija sladoleda gde sam sedeo u poslastičarnici. 
Sa mnom je bila koleginica i jedna zajednička prijateljica. Tek sada vidim kako 
Brzo prolazi vreme. Pozvala me je. 

Tue, Jun 19th 2018, 10:43 pm

Pozvao sam je i napisao LN. (Skraćeno od laku noć). 

Wed, Jun 20th 2018, 7:45 am

ONA: DJ (Dobro jutro). Pozvao sam je pa je posle ona mene. JA: Krenem da čitam 
našu prepisku. Kako smešno.. Simpa. Pozvala me je. Pošaljem joj sliku post: 
"Slučajnost ne postoji, ono što se čini slučajnim dolazi iz najdubljih izvora"

Friedrich Schiller Samo je klikla, pustila jedan mali smajli. 

Wed, Jun 20th 2018, 4:35 pm

Pošaljem joj našu sliku gde smo sedeli u poslatičarnici za njen rođendan. I jednu 
pesmu RECI MI koju recitovao i obradio. Pozvala me je i poslala sliku svog levog 
stopala gde je upravo lakirala svoje nokte na njima i svaki prst je bio različite boje.
JA: Ljubim! A ruke? ONA: I ruke. Da vidim pitao sam. Poslala mi je sliku svoje leve 
ruke gde je savila prste, zatvorila je šaku da vidim kako ih je sredila i lakirala svaki 
prst je bio druge boje. Pozvala me je. Poslao sam joj tri slike od Arona jer smo bili u 
šetnji i oko jezera i gde se on kupao i bio u vodi. ONA: Miš (liči na miša u vodi). 
Pozvao sam je. 

Wed, Jun 20th 2018, 11:43 pm

Propustio sam njen poziv. 

Thu, Jun 21st 2018, 7:45 am

Pozvao sam je. 

Thu, Jun 21st 2018, 12:14 pm

Pošaljem joj sliku kako ležim u krevetu i glupirao sam se onim dodacima na kameri 
i ubacim u sliku da imam brkove kao miš i one naočare. Tvoj đavolak napisao sam 
joj. ONA: Ti si šašav J J JA: Hihihi i pozvao sam je.  ONA: Prešla me mama da 
radi dokror od 13h!!! (Otišla je da zakaže kod lekara za tatu).  JA: Drugi puta ne slu- 
šaj nego proveri! Ona je proverila J Sada sedim ovde bzv.
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Pa kada počinje pitao sam. ONA: 13.30h. Još malo napisao sam joj. Pošaljem joj 
dve fotografije, selfi sa onim dodacima i naočarima i ušima. ONA: Bože mili!!! opet 
si žena. J JA: Sa pimpekom J ONA: Ijuuuuu. Sada pošaljem jednu sa naočarima 
na kojima na staklu je tigar. ONA: Taj si J Sada nema doktorke!!! Živela Srbija. JA: 
Poznato reko. Sramota, uzvratila je. JA: Oni cene svoje vreme, a oni što čekaju, nji -
hovo nije važno. Sram je bilo uzvratila je. JA: Ponašaju se tako jer su potrebni..Da 
radi u privatnom. Ili da je njeno, nebi tako, ljubili bi u dupe pacijenta. ONA: Ma ni -
su popili prijavu. Baš tako. JA: Zato nam je takvo stanje. ONA: Užas. (često je kori- 
stila tu reč). Ovaj narod je lud, pa mi ih plaćamo!!!!!! JA: Trebalo bi imati pravo, da 
se bira kome se želi vršiti uplata državnom ili privatnom osiguranju. ONA: Da, to je 
pravo. JA: Da vidiš kako bi se borili sa konkretncijom i uslugom, da dođu do paci -
jenata ili korisnika. ONA: Motka je za ove! Stigla je, lagano šeta debelo dupe i kuli -
ra. Usrana motka! Uzvratio sam.  ONA: To u više slojeva. J JA: Proziva ili kada je 
ko predao knjižicu? Prva sam dala i još je nema da počne. Pošaljem joj post sliku: 
Zamolila me komšinica doktorka da joj popravim veš mašinu.. Zakazao sam joj za 
23. jun 2019. Jesi li prošla pitao sam? I dobila šta si želela. Da poslala mi je poruku. 
Pozvala me je jer je izašla iz bolnice.

Thu, Jun 21st 2018, 7:30 pm 

Propustio sam njen poziv pa sam je ja pozvao nazad. 

Thu, Jun 21st 2018, 10:35 pm

Nedostajala si tu sam joj napisao. 

Fri, Jun 22nd 2018, 7:26 am

Pozvao sam je. 

Fri, Jun 22nd 2018, 10:20 am

Ljubi Andjela Đavolko J samo joj napisao. ONA: Kisss. Kisss sam uzvratio. Pada li 
kiša? Ovde je jutros oko šest, valjda si čula kako je grmelo,padalo, pa se smirilo, 
sada je propast. Poslao sam joj sliku i link od stranice za Anatomski jastuk Višnja 
koju sam napravio. ONA: Lepo. JA: Hvala, uhh. "Pojačaj ljubav!Ništa te ne čujem"
ONA: Hahaha dobro je. J Pošaljem sliku, post: Obratite pažnju na ljude koji su 
sretni kada ste vi sretni, tužni kada ste vi tužni. Oni zaslužuju posebno mesto u 
vašem životu. Marijana May. 

Fri, Jun 22nd 2018, 4:45 pm

Pošaljem joj post, sliku sa tekstom na kojoj majmun šimpanza drži pištolj. Jel ćeš ti 
bre da me voliš ili da te ubijem ko zeca!  Pozvala me je.

Bolje večeras da igramo mi koji imamo kredite u švajcarcima.Pocepali bi ih. 
Imamo veći motiv. Post sliku sam joj sa ovim tekstom poslao, jer ima veze sa 
fudbalskim prvenstvom u Rusiji i našima koji su igrali protiv njih. ONA: Da. Ja reko 
pada kiša. Bezveze, odgovorila je.  Seo sam u kafić, počinje fudbal. Menjaš me.
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.(Voli da gleda sport i naravno pratila je fudbal pa sam i ja znao da bacim pogled na 
utakmice). Ima još ljudi koji došli na ples, a seli da gledaju..Raduješ se. Gooo!!!
Daaaa, gledam odgovorila je. 

Fri, Jun 22nd 2018, 10:52 pm

Poslao sam joj neki video. Nema je i noćas nismo bili na vezi. 

Sat, Jun 23rd 2018, 7:47 am

Pozvao sam je. 

Sat, Jun 23rd 2018, 10:13 am

Pozvao sam je. I poslao sliku post: Nakon određenih godina, žena može biti 
iznenađena samo pravom i bezuslovnom ljubavlju. Ostale cirkuse je već videla.
I jednu fotografiju gde su ukršteni prsti ruku jednog para. ONA: Da tako je. J
JA: Only bay, one kiss. Poslao sam joj sliku post gde cura plače i od mame traži:
Mamaaa, hoću konja!!! Dobićeš ga kad se udaš! ONA: Ijiuuu! Ja sam dobila nešto 
drugo J Princa dušo dodao sam JA: ONA: Ma ne, onog pre, nije bio princ, sigurno.
JA: Ja sam princ i pošaljem joj sliku svoju gde sam sedeo u jednom kafiću.  Gde je 
osmeh? Pitala je. Poslao sam sledeću sa osmehom i još dve gde sam se uz opciju 
kamere i fb glupirao gde ima ona sa naočarima i crvenim karminom. ONA: Da 
JJJ JA: Takvog me voliš? Neee, nego malo šale J odgovorila je. I to što kažeš, 
samo nek je šala, ne moraš me voleti! ONA: Ljubav je kompleksna stvar... JA:Kako 
za koga, il voliš ili ne. ONA: Da, to je jedan segment zivota. Najvažniji dodao sam. 
ONA: Pitanje...ima ih više. JA: Ostalo je sporedno. ONA: Netačno. JA: Jeste kada te 
ne volim,onda bude tako. Propustio sam njen poziv. Pozvao sam je. A ljubim?  
Ljubim J  je poslala. Hm sam promrljao. Pošaljem joj post: Mi mnogo volimo da 
imamo, ali ne umemo da živimo od onoga što imamo. Ništa što imamo ne može 
nas učiniti toliko srećnim koliko nas može učiniti nesrećnim ono što nemamo. 

Duško Radović. 

ONA: Da, ima toga. Poslao sam joj novi tekst. Šta je ljubav. 

Šta je ljubav? Jednog dana Platon upita svog učitelja: “Šta je ljubav? Kako je mogu 
pronaći?” Učitelj mu odgovori: “Ispred tebe je ogromno polje pšenice. Kreni napri -
jed ne okrećući se, i uberi samo jednu stabljiku. Ako pronađeš najljepšu stabljiku, 
onda si pronašao ljubav.”
Platon je krenuo naprijed i brzo se vratio praznih ruku, a da nije ubrao nijednu stab -
ljiku.Učitelj ga upita: “Zašto nisi ubrao nijednu stabljiku?” Platon mu na to odgovo- 
ri: “Zato što sam mogao birati samo jednom,ali se nisam mogao vratiti nazad. 
Pronašao sam najljepšu stabljiku ali nisam znao da li ima još boljih ispred mene 
pa je nisam ubrao. Kako sam išao naprijed, uvidio sam da stabljike koje sam vidio 
nisu bile tako dobre kao prethodna, tako da na kraju nisam izabrao nijednu.” Na 
to mu učitelj reče: “E to je ljubav.” ONA: Pametnice. J Šta je brak? Drugi dan je 
Platon upitao učitelja: “Šta je brak? Kako ga mogu pronaći?” Učitelj mu ovako 
odgovori: “Ispred tebe je bujna šuma. Kreni naprijed ne okrećući se, i obori samo 
jedno drvo. Ako nađeš najviše drvo, pronašao si brak.” Platon je krenuo naprijed i
nakon kraćeg vremena se vratio sa drvetom.
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Drvo nije bilo bujno niti je bilo visoko. To je bilo samo obično drvo.Učitelj ga upita: 
“Zašto si oborio tako obično drvo?” Platon odgovori: “Zbog mog prethodnog 
iskus- tva. Prehodao sam do pola šume. Ovaj put sam vidio drvo i osjetio da nije 
tako loše, pa sam ga posjekao i dovukao ga ovdje. Nisam htio propustiti priliku.” 
Učitelj mu tada reče: “E ovo je brak.”

JA: Izabrah najlepše drvo napisao sam joj. ONA:“Nije tako loše“ Ja izabrah. J
ONA: Naravno. Koje ima najlepši osmeh, uzvratio sam. Poslala mi je sliku post gde 
se mačak Tom udvara: Sarađuj dok te muvam. Nemoj posle da bude niko me neće. 
JA: Sarađuj.. Joj namuvao sam se..Zar ne? ONA:Ti? Mene?  JA: Naravno. Ako tako 
posmatraš odgovorila je. Pozvao sam je i poslao sliku post: Njenom biću nemoguće 

je odoleti.... niti to želim. Charles Bukowski.

Osim kada usisavam... J (Zna na šta sam mislio, jer sam to radio dok vodimo 
ljubav).  ONA: Hhahahaa nasmejala se. I mene si nasmejala dodao sam. Zašto pitala 
je. Pa za hahhahaaa i ukapirala si . ONA: J Nedostaješ napisao sam joj. ONA:Mmm 
mmm. JA: Idem live, biću više puta. ONA: Ajd. Jesi bar nešto videla pitao sam? Ne, 
nisam kući odgovorila je. JA: Voleo sam i želeo da gledaš. ( jer smo imali karneval- 
ske dane i imalo je svašta videti a zna da sam voleo i želeo da bude tu u gostima. 
Čak je ranije i njena prijateljica govorila i pisala da će doći svi oni tada ovde. Nisam 
bila sama u šetnji odgovorila je. Pošaljem post sliku: Javi mi se, ne valja da trpiš. 
ONA: J Vatromet je sada napisao sam. Skoro je ponoć i grad je bio pun. ONA: 
Extra.. J JA: Bilo je lepo, na kraju povorke, bila su mala deca wow. Prođi kroz 
videa, onako po malo, pomeriš. (Stojao sam bio celo vreme blizu bine i išao sve live 
ovde na fb da prenesem utiske kako to izgleda). 
Pošaljem sliku post: Budite sa nekim kome niste sporedna opcija! Jesi li legla? 
Pitao sam. Uskoro odgovorila je. Tu sam pored tebe, to znaš napisao sam joj. Da, 
odgovorila je. Noćas nismo bili zajedno. 

Sun, Jun 24th 2018, 6:21 am

Pozvala me je. Jutro je rano. 

Sun, Jun 24th 2018, 9:28 am

Ja sam nju pozvao kada sam se probudio. Pošaljem joj sliku post: ISTI SE NE TRAŽE 
.... ISTI SE UVEK NAĐU.. Zgaze se, odgovorila je. Zovem je i ne javlja se. Napisao 
sam joj odgovor na njeno zgaze se. Ebu se. (jebu se ili imaju sex). Ko? Pitala je. 
Propustio sam njena dva poziva. Ovo nešto ti namestio? Pitala je.  Propustio sam 
ponovo njen poziv. Nećeš da se javiš! Opet isto ponašanje... (Ignor je kod nje reago- 
vao na moju korist). Pozvao sam je. 
Poslao sam joj post sliku: Neću ništa napola. Šta je pola priče, pola istine, pola laži, 
pola poverenja, pola prijateljstva, pola ljubavi? Ako dajem sve, onda sve i tražim.
Razumem!!! Odgovorila je. Drago mi je uzvratio sam. Pozvala me je. Poslala mi je 
kratak video sa svog prozora gde se vide krovovi zgrada i grada, nebo i da čujem 
helikoptere i avione jer je u gradu bila priprema za paradu. Čujem ali ne vidim ih 
napisao sam joj. Poslao sam joj sliku post sa ukrstenim prstima muške i ženske ruke 
i tekstom: Nisu svi dodiri isti. Neki dodiri te samo dodirnu. Neki dodiri ti objasne 
zašto dišeš. Prenesi svima, celom kružoku moje pozdrave. Hvala. Tako smo zvali 
druženja sa najbližim prijateljima. 
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(Večeras je bilo njihovo veče, naravno bez mog prisustva). Hoćuuuu odgovorila je. 
Hvala uzvratio sam. 

Sun, Jun 24th 2018, 11:50 pm

ONA: Laku noć J Tu sam uzvratio sam porukom. 

Mon, Jun 25th 2018, 4:40 am

Mon, Jun 25th 2018, 7:21 am

ONA: DJ (Dobro jutro). 

Mon, Jun 25th 2018, 10:28 am

JA: Only DJ. Jutrić draga, Jutrić ljubavi. (Stavljam reči u usta, jer sam ovako nešto 
očekivao a ne kratko DJ.). Poslao sam joj svoju sliku sa Karnevala prethodne neke 
godine gde sam bio sa klubom i bio sam u Samurajskom odelu. ONA: Mindza. Dva 
puta me je pozvala.  Pošaljem sliku post: Znate šta je sexy? Muškarac koji zbog vas 
gazi sve svoje principe i navike!  Samo je mali smajli poslala. J Poslao sam joj još 
nekoliko slika gde sam takođe bio sa klubom učesnik, obučeni u vojnu opremu. 
(Član sam bio i Air soft kluba). ONA: Lepo, ovde aktuelno. JA: Zato sam ti poslao, 
da vidiš. Setio sam se. Ovo je pre tri god. ONA: Super. JA: Udješ u profil gde su 
fotografije i sve se vidi. Naravno kada nekog interesuje. Naravno odgovorila je. 
Pozvao sam je. 12:34. Pozvao sam je i poslao, podelio post sa svog zida. Onom kog 
boli ONO za onog ko ga voli, doći će iz ONOGA u glavu, kad ne bude voljen, pa će 
ga boleti srce, jer će onog kog će zavoleti boleti ONO za njega. Tako je to u ljubavi 
kako god okreneš, boli. G.Tadić

Poslao sam jednu sliku sa zida, krastavci na pijaci i to veliki sa reklamom. Bez bate- 
rija. (misli se na dame). Na ovu sliku je reagovala, ne na prethodni post.Baterije za -
sebno? JA: Kada nekog voliš i želiš onda nema jedan dan volem, drugi ne, jedan 
dan ne, drugi da. Zar ne? Tačno tako, odgovorila je. (u stvari zbog nje sam ove reči 
i napisao, jer se ona tako i ponašala, volim ne volim). Eci peci pec, ti si mali zec a ja 
mala prepelica. ONA: Nije to J Pozvao sam je. 
"Samo posebni ljudi mogu dotaknuti čoveka blizinom. Jer oni ne traže pažnju. 
Takvi su, posebni i tihi! Ne treba im visina da bi se videli. Oni imaju u svom srcu i 
nebo, i mesec i zvezde... " Mika Antić.

"Postoji ta jedna osoba za koju te veže neka neobično jaka sila, neobjašnjiva... I 
šta god da se desi, šta god da ti život priredi, svaki put te vodi njoj... Pomisliš da te 
je Bog zlatnim nitima prišio za tu osobu naredivši ti da je voliš i poštuješ kao deo 
sebe. To je osoba pred kojom si emotivno go, bez lažnog sjaja, maske i perja. 
Jedino sa njom ti si pravi ti. Sa njom ćutiš a ispričaš se jer je pogledom sve rečeno. 
Gleda te u oči a čita ti dušu... Gura te kad zapneš dajući ti vetar u leđa... tvoj Božji 
par. I nema veze šta vam to godine nose i šta vam to život sprema jer se za zlatne 
niti ne hvata rđa..." 
Propustio sam njen poziv. Dva puta sam je zvao. Ona je mene pozvala. Poslao sam 
joj video o čoveku koji razume žene. Ti kao da ne nosiš telefon sa sobom ili ne 
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gledaš poruke a želeo sam da veče provedeš ali sa mnom. Dva puta sam zvao i ne 
javlja se. 

Tue, Jun 26th 2018, 8:23 am

Pozvala me je. DJ. Napisao sam joj. DJ je odgovorila. Pozvala me je i poslala sliku 
post, par koji leži posle sexa i ona njega pita: Šta si po zanimanju? Anesteziolog..
A zato nisam ništa osetila.. Hahhaaha sreća nisam tog zanimanja odgovorio sam.
ONA: Sreća tvoja J a i tvojih partnerki JJJ I posle dužeg vremena je poslala 
smajli kokošku koja je pala na stomak dole. Uzvratio sam jednim koji skakuće i liči 
na: Ovo neki perzervativ pitala je. JA: Razbijam J Šta pitala je. Tvoju ribicu odgo -
vorio sam. ONA: Ijuuuu. JA: Jujuu. Propustio sam njena dva poziva. Ček javim se. 
Završili smo video razgovor. Pozvala me je. Hvala za pomoć napisala je. J JA: I za 
mnogo što šta...Što postojiš u mom životu. Andjele Miroslave moj ONA: Djavolko. 
Gospodine, koliko koštaju vaše usluge, mislim na ljubavne JZa vas iz unutrašnjosti 
usluga plus dostava 600 e dva sata All in exclusive.! Smeješ se a? ONA:Primamlji- 
vo...Razmišljam... JA: Moram pogledati u raspored. Prezauzeti ste pitala je. Naravno 
odgovorio sam. Onda ću uzeti drugog, hvala. J�JA: Ne možete preko reda. Trebali 
ste na vreme zakazati. ONA: Da, da. JA: Kada se jednom izabere izabrani lekar, ne 
možete ga promeniti. ONA: Može. JA: Možda, no onda više ne možete ga tražiti po- 
novo. Znam odgovorila je i pozvala me je. JA: Velika srca vole, mala traže da budu 
voljena. – Tagore. ONA: Rambrindranat J Pametno moje uzvratio sam. Yes obrado- 

vala se. Pošaljem joj sliku sa postom, tekstom: -Moj muž je tako agresivan, a tvoj 

je tako smiren. Šta mu daješ? - Dajem mu... Hahahaha nasmejala se. JA: Daj ribu, 

daj ribu, ribu ribu daj....(ima pesma od Rokera sa Moravu). ONA: Ti baš voliš sex.!!! 
JA: Ti dušo, ne JA: ONA: Ti ne voliš?  Ja volim da volim. Vodim ljubav. Nije isto. 
Sex je animal, imao sam dobar post, seti se.  Pozvao sam je. 

Wed, Jun 27th 2018, 8:20 am

Pozvao sam je. 

Wed, Jun 27th 2018, 11:33 am

Malo sam svojeglav ,takve sam naravi,ali umem da budem pravi anđeo to sve zavisi 
od tebe ❤! Je li? Pitala je. JA: Naravno Dobro jutro dragi, dobro jutro dušo. Radno 
odgovorila je J JA: Da, al smo budni odavno..Volim kada me se sete, jave, kao i ti 
što ih dobiješ od ranog jutra. Pa tako i ti mene..

Wed, Jun 27th 2018, 2:28 pm

Propustio sam njena dva poziva pa sam je pozvao. Nisam te zaboravio! A i kako bih 
mogao? Samo sam odabrao da ne pričam o tebi, ne spominjem te. Čuvam te kao 
najveće blago, skriveno u srcu. Tamo zaborav ne zalazi. Do tamo samo ja znam 

put. Tamo odlazim kad god te se zaželim...Bukovski.

Poslao sam još jedan sliku post gde muškarac sedi u restoranu za stolom a dama stoji 
. Postojim samo za tebe.. ću postojim još malo, pa ću sednem. ONA: Uh.
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JA: A možda i legnem. Ja legla napisala je. JA: Znam, zato sam i napisao. Pošaljem 
joj ponovo sliku sa tekstom: Vidio Rus prvi put u životu obrijanu P**ku
pa reče: Ja njet to j**at, to falsifikat, to njet pizdočka već očerupana kvočka! 
Hahahha nasmejala se. JA: Pizdočka, to bre pizda. Još jedan post: Kako ste se vas 
dvoje sreli? Sudarili smo se. Kako? Naleteli smo na pogrešne, pa se odbili o njih i 
pravo jedno na drugo. Poslao sam i jednu sliku gde se jedan par gleda u oči. ONA: 
U oči? Četiri oka dodao sam. Daaa sa radošću je napisala. Pošaljem joj jednu foto -
grafiju post na kojoj je nacrtana devojćica krupnih očiju. A ja sam upisao njeno ime 
na toj slici. ONA: Hahhahaha derište. J (misleći na mene).  JA: Daaaa Malko neka -
da nabureno.. Zajebano (A ja na nju da je takva). Poslala je tužan smajli i napisala 
istina. JA:. i takvu te neko voli. ONA: Daaaa. J. Pošaljem joj post: Najgora poza u 
sexu je kad si dole a gore nema nikoga.!!!  ONA: Hmm, gledam film. Prodaje Mujo 
sladoled na nudističkoj plaži i prilazi mu jedna dobra mačka i traži sladoled. Gleda 
nju Mujo od glave do pete i daje joj sladoled. Pita njega ta ženska: Što je papku, 
zar nikad nisi vidio golu žensku? A Mujo će njoj: Nije to, nego gledam odakle ćeš 
mi platit.....

Wed, Jun 27th 2018, 11:12 pm

Propustio sam njena dva poziva. Zvao sam ja i ne javlja se. Laku noć sam joj 
napisao. 

Thu, Jun 28th 2018, 8:36 am

Pozvao sam je. Poslao tri fotografije od svoga mačka i jednu svoju gde ležim u kre -
vetu. ONA: Prota ti došao J JA: Tu si?. Poslala mi je svoju sliku kako sedi u sobi a 
njen mačak je u njenom krilu. Uvalio mi se napisala je. JA: Lepo. I ja bih. Kakim, i 
bat je gotova. Javim ti se kasnije. Seo bih ti u krilo okrenut ka tebi, al da nije ljubi -
mac tu..(Mislio sam na psa, jer se to od njega nije smelo). ONA: Je li? Da, da odgo -
vorio sam. 11:22. Pošaljem onaj čuveni video gde momak i cura spavaju u krevetu a 
on nije mogao siromah od nje koliko je poza namenjala. 
Ako si nahvatala muškarca na pi*ku i dala mu je, pa naravno da ćeš dobiti ku*ac. 
Zna se šta ide za šta. Ljubav dobiješ kad daš srce. Doduše i tad dobiješ ku*ac, al sa 
ljubavlju. Post sa tekstom sam joj poslao. ONA: Tebi smeta disanje u vrat, a kamoli 
ovo? Nekad su muškarci tražili sex, a žene ljubav. A danas... Danas je već četvrtak, 
jebote. Hahahhaha nasmejala se. JA: Ljubav dobiješ kad daš srce. Uzvratila je ma -
lim smajlijem. Poslao sam novi post: Blago tebi dok imaš mene uvek ima ko da te 
voli! Šaljem sledeću sliku crtano je i leži osoba komirana u krevetu gde mu je ispao 
daljinski a tv radi celu noć. Ono kad te televizor gleda kako lepo spavaš. 
ONA: Ta sam. Znam uzvratio sam i zovem je ali se ne javlja. Ona je mene pozvala.

Thu, Jun 28th 2018, 7:04 pm

Pošaljem joj sliku post: Osetljivi ljudi su anđeli sa slomljenim krilima koji lete  sa-
mo kad su voljeni. Zovem je i ne javlja se. Malo mi čudno da sve poruke vidiš osim 
mojih. Nećeš da se javiš! Opet isto ponašanje...(Vraćam joj malo, to je ona meni na -
pisala opet isto ponašanje). ONA: Otišla baterija, bila sam na fitnesu. Propustio sam 
njen poziv. Ček. Sada se ona ne javlja. Pozvala me je. 
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Thu, Jun 28th 2018, 11:42 pm

Ne javlja se a zovem je. Pozvao sam je, znači javila se i pričali smo. U ovo noćno 
doba ako se javimo jedan drugom, uglavnom smo ostajali na vezi po celu noć. 

Fri, Jun 29th 2018, 9:18 am

Pozvala me je. 

Fri, Jun 29th 2018, 12:25 pm

Pozvala me je i propustio sam njen poziv. Pozvao sam je. Jesi li spreman za seminar 
napisala mi je u poruci. Spremam se, prevoz obezbeđen. Hvala na pitanju.
ONA: Ostalo? Pozvao sam je.

Fri, Jun 29th 2018, 9:00 pm

Pošaljem joj svoj post sliku sa tekstom. Dama u crnom šeširu slična je njoj: Htele mi 
to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena . Sve ostale su samo njena 
senka. ONA: Je li? Naravno odgovorio sam. 

Fri, Jun 29th 2018, 11:28 pm

Pozvao sam je. 

Sat, Jun 30th 2018, 1:37 am

Propustio sam njena dva poziva. Srećan ti put i uspešan dan napisala mi je. 

Sat, Jun 30th 2018, 6:19 am

ONA: Lep dan ti želim. Hvala odgovorio sam. Pozvala me je. Poslao sam joj ovaj 
post: Kuc - Kuc.- Ko je? - Ljubav - Šta hoćeš? - Da ponovo veruješ u mene - More 
marš u pi.. materinu! I jedan sa slikom para koji su jako zagrljeni.: Ne može svako 
da se grli..zagrljaj je umetnost, a nisu svi ljudi umetnici!!! ONA: J.  JA: Ako ti ne 
dođe da ga zadaviš, onda ga uopšte i ne voliš!! Zar ne? Pitao sam. Ili je zadaviš! 
ONA: Naravno. Baš to J Poslao sam joj sliku kafe koje sam naručio i svoj selfi gde 
sam sedeo u kafeu u zgradi Beograđanke. ONA: Uživaj danas i neka ti ovo bude 
početak uspešnog posla. Hvala dušo napisao sam. 

Sat, Jun 30th 2018, 12:49 pm

Poslao sam joj video, gde sam išao live u dvorištu hotela Hilton gde je bio seminar. 

Sat, Jun 30th 2018, 4:39 pm

DRUG

JA: Hello. Hello odgovorila je. Završeno je napisao sam joj. Je sve ok pitala je. 
Naravno. Ima dosta njih koji mene znaju. A ovi što su tu, pojedini su napravili bum. 
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ONA: Kako bum? Neko za par dana napravi učlanjenja, promet. Jedna žena za tri 
dana zaslužila mesto za naredni kruzer. Znaš šta ih je bilo prošle nedelje. ONA: Bra- 
vo, može znaći. JA: Bio je i  Vice prezident kompanije, iz Slovenije, iz Nemačke lju- 
di. Lik švaba za dve godine ima 15000! Ljudi u mreži. Tanja je imala osmoro svojih 
lidera na kruzer. Već je za sledeće putovanje zaslužila. ONA: Pitanje je šta češ ti, a 
ne oni šta rade. JA: Jedna njena je uzela te lekove radi bolesti i krenula da radi. Za tri 
dana napravila. Da i ja naravno. Kada vidiš šta su drugi. Možes onda i ti. To jest dru- 
gi ili ja. Koji vladam svime u odnosu na druge. ONA: Džabe ako od toga nemaš 
zaradu. Imaju predavanja i o tome. Imaš znanje, a nemaš realizaciju. JA: Ima zarada 
od svakog prodatog proizvoda i procenti iz mreže. Znam napisala je. JA: A da li 
imam i kada ću, ne moraš ti da mi kažeš, ja to veoma dobro znam, i šta radim i zašto 
to radim. ONA: Ok. Ja ti želim da uspeš. JA: Trebala si da vidiš kako čekaju ljudi na 
red da se pozdrave i sretnu sa mnom. Bravo, drago mi je, napisala je. Hvala drug 
napisao sam joj. (Sada se šalim sa njom jer po njenom glasu i ponašanju se to oseća i 
razgovori su službeni i bez emocija). ONA: Da, drug. Nije nam suđeno da budemo 
par. JA: Puštam se u promet, drug znaš!. ONA: Važi drug. Ja ti nisam neprijatelj... 
JA: Naći ćeš možda drugu budalu Bay. (Hteo sam da prekinem priču). ONA: Buda -
lu? Najlakše je reći bay. (Ne dopada joj se ovakav način odlaska). JA: Šta očekuješ 
posle takvih reči i ponašanja poslednjih dana. Poslao sam joj sliku sa ovim tekstom: 
Nikada mi neće biti jasno zašto neki ljudi misle da ako si dobar znači i da si glup. 
ONA: Ja sam ti rekla moje mišljenje o perspektivi... Ponovo joj šaljem ovaj post: Ne 
može svako da se grli..zagrljaj je umetnost, a nisu svi ljudi umetnici!!! ONA: Ne 
preteruj, ti si extra inteligentan. Ide od mene sledeći post: U TOM SAM ŽIVOTNOM 
DOBU DA UKOLIKO ME NE ČINIŠ SREĆNIM MORAŠ DA ODEŠ, MOMENTALNO!
ONA: Znam ja šta će meni da fali... Odoh... Sam si rekao da.nisam srećna i da 
vodim isprazan život...e to ću promeniti. Tako je odgovorio sam. ONA .Lepo si me 
posavetovao. Jebača ima kolko oćeš. Seksom će te usrećiti, parama. Bićeš ispunjena. 
ONA: Život ispunjava...JA: Ne dušo. Ne. Ne ispunjava to, i dalje budeš prazna.Ti ni 
ne znaš šta je život. Ono kada budala pita kako si, da li si se pokrila, gde si.?!  ONA: 
Hahahah reci mi ti šta je. JA: Naravno, to si mogla da osetiš. ONA: Jesam, nisam ja 
bila sa tobom dzaba. JA: Kada sa ovom budalom možeš o svemu pričati. Kada te 
pita kako si spavala, kako si, da li si nešto zaboravila, zima li je ili toplo. ONA: Ti 
vrediš! Tako je, vredim odgovorio sam. ONA: I ja tebe J Brinem i ja za tebe. JA: I 
ne zaslužuje svako moju ljubav. ONA: Ja sam  zaslužila. JA: Nije uzvraćena. ONA: 
Jeste. Hm, uzvratio sam. ONA: Da, znaš ti to. Ponovo šaljem ovaj post: Ako ti ne 
dodje da ga zadaviš, onda ga uopšte i ne voliš!!
ONA: Gledaj sebe, guraj ono što želiš, ja to želim tebi. Uživo ću ti reći neke stvari, 
na sluške. Sedeo sam u kafiću blizu hotela i Beograđanke kada se ovo dešavalo. Poz- 
vala me je a nisam bio sam jer su sa mnom sedeli još neki moji saradnici. Pozvala 
me je verovatno sada ljuta i nisam mogao da pričam i da joj se javim a nisam ni sam 
sedeo. Pošto se nisam javio stiže poruka Hvala. Ponovo zove i ja se ne mogu i dalje 
javiti a i bio sam ljut. ONA: Kada si mangup, blokiraj, a ne da prekidaš. JA: Nisam 
sam,sastanak. A mangup mogu biti. Znaći da gledam sebe, Hvala. ONA: Naravno. 
JA: Znaš koliko puta sam ti rekao. Plakaćeš i znaću za te suze. ONA: Pa, šta onda? 
JA: Ponos, inat. ONA: To nije ljubav... Nije, jer ne umeš voleti uzvratio sam. ONA: 
Ja ne umem voleti?  JA: Mozda misliš da umeš. Umeš u sebi možda al ne to i poka- 
zati. ONA: Možda ne želim da pokažem. JA: Da, meni. Moguće. Kao status veze, 
komplikovano. Imam nekog a ipak tražim i dalje. Pošaljem joj sliku sa tekstom 
ženske osobe koja je u bedaku, tuzi: Toliko zaserem, da me ni pijan ne zove....ONA: 
Svako traži dok ne nađe! JA: Srećno u traženju! 
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Hvala i tebi odgovorila je. JA: Uh najzad sam slobodan, Bay. ONA: Najzad...
JA: Slobodna..To si želela ONA: Ja sam slobodna, ti nisi J JA: Ja jesam, ceo život. 
ONA: Kontradiktoran si! JA: Znaš da sam slobodan. ONA: Da, znam. JA: I ne pla -
šim se niti javnosti ni sa kim sam. Ne interesuju me tuđa mišljenja i šta će neko da 
kaže. Onda nisi fer prema svojoj ženi. Iz ljubavi si se oženio. JA: Misliš.Mogao sam 
se ženiti pet puta do sada, kao i ti. U tim stvarima nema garancije. Jer kada nema 
sreće, to je patnja i ljudi umiru. ONA: Ne pričam o garanciji, već o korektnosti. JA: 
Ja sam uvek korektan. Bolje razvod nego loš brak. Imam podršku svoje dece a i da 
nemam, to je moj život, jer sam ranije bio senka i mrtav odavno. Ne umire mi se. Ja 
imam svrhu na ovoj planeti, Ja sam ANDJEO koji zemljom hoda, i to dobar. ONA: 
Djavolko. Sebe hvališ J JA: Hvale me drugi. A znam svoju vrednost. ONA: Česti -
tam. JA: Djavolko i Andjeo. 

Sun, Jul 1st 2018, 9:55 am

ONA: Jutro. Samo sam uzvratio sa dva DD. 

Sun, Jul 1st 2018, 4:02 pm

ONA: Šta se radi?  Šalje mi sliku, jednobojna pozadina sa tekstom: "Ti kakva si, 
tačno uz tebe treba da ide upustvo za upotrebu da čovek ne bi poludeo" Pošto 
nisam odmah reagovao i javio se, poslala je poruku: Neću više da te uznemiravam, 
izvini J JA: Nisam dobio to upustvo?! ONA: Šala (mislila je na taj post).  JA: Uz 
sve aparate ide garancija i uputstvo. Pa i kada nabaviš kućnog ljubimca. ONA: Žena 
nije aparat, a ni ljubimac! Ti to valjda znaš. Ja joj ponovo šaljem sliku sa tekstom: 
Toliko zaserem, da me ni pijan ne zove.... ONA: Ne moraš, neću te ni ja uznemira- 
vati više, rekla sam ti. Šaljem sliku gde se vidi par od pozadi koji hoda i sa tekstom 
upisanim u slici:  Nismo mi jedno za drugo. Zato je i interesantno.
Pa šta se javljaš onda pitao sam je? ONA: Navika. Dobra haljina (Mislila je na tu 
ženu na slici). Dobra je riba napisao sam. ONA: Jeste. JA: Ima svog Andjela. Odakle 
znaš pitala je. JA: Pa svi znaju za Andjela Miroslava.Na svetu ima sedam milijardi 
ljudi. Nadji svog Andjela. Jednogodišnji ugovor je ovome Andjelu istekao. ONA: 
Eto, završismo i taj ugovor. Bilo je lepih trenutaka, a naći ćemo oboje svog andjela, 
zašto da ne. Ja Jesam ANDJEO koga svi žele. U tome je razlika.ONA: Za šta te 
žele? JA: Za ono što ti nisi. Dobar sam ti bio samo za sex i da ti pravim društvo kao 
drugarica. Sram te bilo... Ja sam mislila da si mi ti prijatelj... i prešla sam preko ne -
kih stvari, a vidim da je tebi sve bilo mučno. JA: Prijatelj?! ONA: Šta si ti hteo od 
mene, realno? Da i prijatelj. JA: Ja sam se u tebe zaljubio. Zavoleo. A ti si htela 
samo prijatelja. ONA: Ne, i prijatelj, ne drugarica. A ti si se osećao kao drugarica. 
JA: Ja znam kako izgleda druga strana koja nije prijatelj, nego ljubav. Neko ko te 
voli, želi. ONA: Znaš? Ponaša se kao je odgovorio sam. Ume da uzvrati. ONA: 
Onda traži takvu i želim da je nađeš. JA: Ne moraš mi to želeti. ONA: Ali ti želim. 
JA: To si trebala pokazati. ONA: Naći ćeš već. JA: Toga se ne plašim. Ima ih ko 
salate. Onda biraj napisala je. JA: Naravno, znaju koliko vredim. ONA: Odlično, 
uzvratiće ti i uživaćeš. JA: Tako je ko umije njemu dvije. ONA: I ja to pozdravljam. 
Ono što nisam ja, daće ti druga...prosto. JA: Tako je. Nisam im ja kriv što nisu znale 
i umele.(Mislim ipak na nju, govorio sam u trećem rodu. Što nije znala i umela). 
ONA: Naici će ta prava J Od svih njih mora da ima nekoliko, ne jedna. JA: Tako je. 
Postoje takve osobe. Retki pronađu retke. ONA: Videćeš, za mesec dana bićeš kao 
nov. Srećan, u vezi, zadovoljan. Eto, mi sada pričamo kao stranci... Pozvao sam je.  
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Kada nekom kažeš da nema perspektive, budućnosti sa tobom, jasno daješ do znanja 
da prema, da na stvari gledaš iz nekog interesa a ne iz ljubavi. Sramota A rekla si vi -
dećemo gde ćemo biti, gde češ biti za godinu dana. Valjda je važnije sa kim?!

Sun, Jul 1st 2018, 11:14 pm

ONA: Perspektiva je život...sve...ljubav, egzistencija, posao...ne interes. Interes je 
nešto drugo, razumno gledanje na život je ono o čemu pričam. Za godinu...sa kim, 
gde, svejedno... sa čim... JA: Najvažnija je ljubav i sa kim. ONA: I to!   JA: Ne i to, 
nego samo to. ONA: Tebi samo to, meni ne. JA: Jer se ne živi “spava sa bmw“ nego 
vozačem. ONA: Tačno (hm...). JA: Ja ako gledam razumom ne bih ni bio sa tobom, 
zbog srca sam bio. ONA: Molim? Da li si svestan sta pričaš? JA: Ti, ja sam se zalju- 
bio i zavoleo. ONA: Da...I samo bez vređanja...čak i izmedju redova.  JA: Ja to u 
odnosu na tebe to ne radim. Da pitam ja svoj razum vidi li perspektivu sa tobom.?! 
Pitaj napisala je. JA: On kaže ne. Al srce i duša su dva protiv jednog. ONA: Laku 
noć.  Pošaljem joj post sliku od Bukowskog sa tekstom: "Lako je svući odeću i voditi 
ljubav. Ljudi to stalno rade. Ali otvoriti dušu nekome, otkriti mu odaje svog duha, 
misli, strahova, budućnosti, nada i snova. To znaći biti nag do gole kože."  ONA: 
Tačno. A i ne vodi se ljubav sa svakim.

Mon, Jul 2nd 2018, 3:53 pm

Ja sam tebi u odredjenim trenucima otvorila svoju dušu... a ti se tome sada podsme -
vaš. I tačno je, drugima si andjeo, a meni nisi. Andjeli to ne rade! Ja se tebi ne pod -
smevam. Ja sam želeo da budem samo tvoj ANDJEO. Ti si htela samo đavolka. 
ONA: Netačno. JA: Pokaži, dokaži, ljubi, voli i kako daš tako se i vrati. ONA: I nisi 
se podsmevao meni, vec osećanjima..."Tebe samo želim..." Još? sam pitao. (želeo 
sam da nabraja). ONA: Seti se sam. Volim da čujem, pročitam. ONA: Znaš ti. JA: 
Volim pogotovo kada mi se šapuće, nežno, mazno. A znam da umeš. ONA: Znam, 
naravno. 

Mon, Jul 2nd 2018, 11:33 pm

Pošaljem joj sliku sa tekstom gde se jedan par gleda u oči i stoje: Voleću je, i 
nećemo imati ništa, je li joj to dovoljno? Ali ona je još luđa od mene. Volećemo se, 
rekla je ozbiljno, a to je mnogo, to je sve. Ništa mi drugo ne treba. 
Meša Selimović

ONA: To baš i nije realno...ali lepo zvuči. JA: Važno da je lepo. ONA: ? (Verovatno 
se tu ona misli šta je tu lepo). JA: Postoje neobjašnjive stvari, nerealne za one bez 
snova, bez mašte. A ljudi koji imaju snove, maštaju, Vizualiziraju, stvaraju i ne odus- 
taju. Ali lepo zvuči. (Sada se šalim na njen račun, ali lepo  zvuči). ONA: Da, laku 
noć. JA: LN. Još pitao sam.ONA: Šta?  JA: Kaže se molim. ONA: ?. JA .Znaš ti šta 
ja volim. ONA: Znam. JA: Nije to tako teško. (I ipak to nije ni rekla ni napisala). 

Tue, Jul 3rd 2018, 11:16 am

JA: Dobro jutro, podne Miroslave Andjele moj. Ko koga rečenica koju si napisala. 
Tebe samo želim.. Hm. i nisi se podsmevala meni, vec osećanjima..."Tebe samo 
želim..." Seti se sama. Znaš ti. Hm. Ćutiš. ONA: Čekaj. Šaljem joj sliku sa tekstom: 
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Sreća je ljubav, samo ljubav. Srećan je ko ume da voli. Ljubav pokreće našu dušu, u 
njoj pronalazi svoje biće i svoj život. Srećan je, dakle samo onaj ko ume da voli. 
H.Hese.  ONA: Sve si u pravu. Supu ne kuvaš od jednog sastojka! (Želi da kaže da 
nije dovoljna ljubav i da su potrebni još sastojci). JA: A bez vode je nećeš moći sku -
vati. ONA: Da ne filozofiramo...mnogo toga čini život. JA: Znao sam ti filozifiras. 
Ti to radiš. Zar ti misliš da ja ne znam šta čini život. Ja sam bre i stariji od tebe.. 
ONA: Naravno da znaš. JA: I nemoj da mu držiš tu predavanja, i dižes pritisak.Mes- 
to da si pozitivna osoba. Napišeš samo tebe želim.(Na sebe mislim, dižeš mu priti - 
sak). ONA: Nisi razumeo. JA: Zna se onda kako se piše, ponaša. Pozvala me je, zna- 
či pričali smo. Napisala mi je, ti si sebičan. JA:Ja sebičan. Kako se to ponašaš? znaš 
dušo u nekim stvarima se slažemo u nekima ne, i ja i ti ne možemo biti zajedno. Ti si 
eto i sebična. (Sada joj malo vraćam istim rečima što ona meni govori.). ONA: Mo- 
gu će.  JA: To što komentarišemo i vidimo, primećujemo kod drugih, smo mi. Te 
mane imamo mi. ONA: Aha. JA: To nam bode oči, smeta. Ja sam moju ljubav prema 
tebi javno pokazivao, pisao o tome. Nisam krio. ONA: Pa šta? JA: Pa ništa, tebi je to 
pa šta? ONA: Mislim na javno, oni nisu bitni. JA: Jeste. Svi bliži prijatelji znaju za 
tebe, ceo univerzum. Sve pesme koje su napisane. ONA: Mnogo si otišao u svet koji 
je samo duhovan, van realnog sveta.. Pesme ne spadaju u to. JA: To ti misliš, spada- 
ju pesme. ONA: Pesme su način tvog izražavanja. JA: Jer se one ne pišu bilo kome, i 
pisane su za tebe. Ja se pre tebe time nisam bavio. ONA: Ne diraj pesme.. One su 
moje“ JA: Da tvoje. Trebaš biti srećna, zbog toga. Slušati ih svakog dana, kao što ih 
ja slušam.  ONA: Bavi se nečim drugim, pusti pesme...njih ponekad slušaj.  JA: To 
ima veze sa tobom, sa ljubavi. Slušaju ih drugi, kome nisu namenjene, znaš? Znam 
napisala je. JA: A ja kada ih pisao, moram da te podsećam, pitam da li si videla, po -
slušala. Čuješ ti sebe. Bavi se nečim drugim, pusti pesme...njih ponekad slušaj si 
napisala. Ja kažem da ih ti trebaš slušati. Da li je to pravi odgovor sa tvoje strane? 
ONA: Mi ćemo živeti svako svoj život, da li ćemo biti u bilo kakvom kontaktu to ne 
znamo. Ne želim da produbljujem priču o osećanjima. Lepo si rekao, treba raditi na 
tome da budemo srećni. JA: Sa mnom nisi, ne možeš biti. Tako je! Nije te sramota. 
Šta si ti, Kamen!? ONA: Zašto?  JA: Robot, Računar, koji nema emocija. Ne, ja sam 
živo biće...odgovorila je. JA: Nisi dušo, nisi. Biće bez emocija, kao digitron. ONA: 
Čekaj ćas.  JA: Znaš kada sam nekada davno bio u nemačkoj sa jednim drugarom. 
On imao žensku iz istočne nemačke je bila. Bili smo kod nje u stanu. I bili se posva- 
đali i hoće on da ode. Ja trljam ruke i mislim se neka ide a ja ću da ostanem. Bili 
smo kolima u nekom restoranu i sedamo u auto. Ona uzima flašu od vina, otvara 
vrata, razbija je i kreće da seče vene. Uh e to je ljubav. ONA: Ne nije to ljubav. JA: 
Ti znaš! Ljubav je kada ti je do nekog stalo. ONA: To su labilne osobe, koje druge 
opterečuju svojim emocijama. JA: Kada god si ovakva, ja to osetim, unosiš nemir, 
negativnost. Ja bre prekjuče ručao nisam.  ONA: Pročitaj knjigu "Ljubav u doba 
kolere" JA: Kuckao se sa tobom i krenuo u šetnju da bih te zvao. Ko kolera si! 
ONA: Proći će.. JA: Tebe treba stvarno oterati u pm. Koliko sam god dobar, ne valja. 
Kada god se otvorim, pokažem emocije, nije dobro. ONA: Ne radi se o dobroti ni o 
emocijama. Misliš!? Ti si bre bolest!  Napisao sam joj. ONA: Molim? JA: Pitam se 
dal zaslužuješ moju ljubav. ONA: Ne zaslužujem. JA: Da li ti znaš kako se ja ose -
ćam?  Kako pitala je. JA: Unosiš nemir. Budem bolestan. Dobro znaš kada sam 
srećan. Čuješ to, ne možeš da ne primetiš. Zar je ljubav, stalne rasprave, loša 
osećanja. ONA: Zašto unosim nemir?  JA: Kada si negativna i bez emocija. Ok. 
Takva sam. Da te ne volim, bilo bi mi sve jedno, zar ne? ONA: Da.  Ne bih sada ni 
kuckao. ONA: To znam. JA: Hvala, neke stvari treba ceniti, poštovati. ONA: Nisam 
mala, znam ja šta treba. JA: Mislim da jesi još mala. A ti ? pitala je. Ja rastem sva -
koga dana a da i ANDJEO sam a i dobar ljubavnik. ONA: Bravo!  Ko te je zaludeo 
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time? Prijatelj, ANDJEO koji je i tebe čuvao. Bio uz tebe 24 h. ONA: I ja uz tebe. 
Jesi li, ja sam zahvalna osoba, dodao sam. ONA: Šta da kažem na to! Ispao ti divan a 
ja zla. JA: To su tvoje reči. Nisi zla. Samo me ne voliš, a moraš priznati da sam se 
borio, nisam odustajao. Topio glečer. ONA: Ti si divan čovek sa mnogo kvaliteta. 
Hvala, ali ipak nisam za tebe.! ONA: I imaš posebno mesto u mome srcu... JA: Il si 
lav ili nisi. Il sam puno srce ♥ Nema malo trudan. ONA: Nas dvoje i ne znamo da li 
bi mogli da funkcionišemo. JA: Pa ne znamo. Al ljubav pobeđuje sve. To ne možeš 
sa bilo kim znati. Treba te prihvatiti sa mnogo čime zar ne. To ne može svako. ONA: 
Moj je cilj, kvalitetan život. JA: Moj nije. Šta ti misliš sa kim pričaš. I šta je za  tebe 
kvalitetan. Povedem te na zimovanje i maltretiram celo vreme, jebem te, ponižavam. 
Da li si srećna onda i imaš li kvalitet.  ONA: Šta je bre tebi? Zašto tako negativno. 
JA: Zato,što je ljubav na prvom mestu. ONA: Ljudi idu na zimovanje i srećni su, na 
putovanja i srećni su...barem ja to znam!!!  JA: Zato što da mi se ponašaš kako ne 
treba, ono izašli smo na kres, večeru. Znaš šta bude!? Ideš kući peške. Ljubav je na 
prvom mestu. Mora da ti bude jasno, što bi neko bio sa tobom.  ONA: Ti si otišao u 
krajnost i to čudnu. JA:Ili ja ako ne umeš voleti. Ne ti ideš.Čime bi me zadržala? Pa 
hteo sam onu noć da odem, Hallooo! ONA: Ja nikoga ne zadržavam na silu.... JA: 
Ne moraš ne na silu, al ako ti je do nekoga stalo, ne želiš da ode. Sa čime bi ga zadr- 
žala? Nek ide ako hoće...odgovorila je. JA: (Ja i dalje nastavljam sa nekim primerom  
šta bih ja uradio.) Legneš na krevet i staviš na sebe, sta? Dijamant, Pare. Čime bre? 
možeš samo ako voliš. Ispada da si zato sama, što odlaze. ONA:Uh, o čemu ti disku- 
tuješ...Ko odlazi? JA: Onaj ko nije zadovoljan, onaj ko nije voljen. Kao što sam ja 
hteo da odem. Čime nije zadovoljan pitala je. JA: Pa naša prijateljica pita da li ću da 
ostanem, a ne ti. Miroslave, nemoj ići još. Ostani još malo! Zar drugi treba da pita ili 
ti. ONA: Ja sa tim njenim ništa nisam imala. (I dalje ne kapira da je ona trebala biti 
ta koja će me pitati da li da ostanem i do kada). JA: I čime nije zadovoljan, pa nekim 
tvojim ponašanjem, sa nekom situacijom. Nemaš ništa sa njom naravno. (Mislim na 
prijateljicu i oko pitanja da li ostajem još). Alo bre ona pita da li ostajem, ti ne.
ONA: To je prošlo.. JA: Da, sada bi me zadržala, pitala?! Da li shvataš preko čega sam 
zbog ljubavi prelazio. ONA: O tome ja više ne razmišljam. Ma nisi ni pre dodao sam. 
ONA: Oko čega ti praviš dramu.? JA: Ne pravim je. Samo želim da znaš preko čega sam 
prelazio zbog ljubavi. Preko čega? Pitala je. JA: Pa takvih stavki koje spominjem. Sve 
je u pesmama rečeno. ONA: Ok, ne bih o tome, to je prošlo. JA: Prošlo al te nije briga. 
Jebote, ja volim ljubimca al stigao je Miroslav i ti moj ljubimće,  ti noćas spavaš sam, a 
ja spavam sa Miroslavom. Vodim ljubav sa Miroslavom. ONA: A gde će on? JA: Ja sam 
bre živa vatra. Sa mnom treba znati!Ostaje u dnevnom boravku.(Mislim na ljubimca). 
Mogli smo se kresati bilo gde kada se želi. ONA: Onda dođe sin da vidi zašto on kuka? 
JA: Pa zna da sam tu.Nismo brat i sestra, siluješ me još u hodniku. (Mislim na scenu 
kada stignem kod nje a nismo se duže vreme videli). ONA: Da ali nije to tako baš. JA: 
Kao da imaš sto godina. Gde ti je strast, ono dete u tebi?! ONA: Eto još jedna stvar koja 
ti ne odgovara JJJ JA: Mnogo toga al znam da se to menja. Menja zbog mene. ONA: 
Tebi treba neka živahnija J JA: Ti to možeš znam. Još na stepenicama, kada te diram,  ti 
si drugačija. Kada je neko zaljubljen, leti. Leti i živahan je.. ONA: Da tako je. JA: Popne 
se na spomenik i viče: Volim teeee, ceo univerzum to čuje!!ONA: Lepo.  JA: Naravno i 
onda ga ljubi gde god.. Nije je sramota. Ponosi se njime i što je samo njen. Zar ne? ONA: 
Tako je. JA: Ne smeta joj ni u malom parku, dok ljubimac piški. Ne vidi ko je gospodin u 
crvenoj kravati u naočarima nego su zajedno na slici. ONA: Tako je. Hajde kasnije da 
nastavimo, moram nešto da završim. Ok odgovorio sam. (Napravili smo pauzu). ONA: 
Evo me!  JA: Drago nam je. Ovde gospodin bez crvene kravate. ONA: Lepo. JA: 
Pošaljem joj sliku iz kafića u kome sam sedeo dok smo pričali. ONA: Veselo (Jer sam 
bio nasmejan).JA: Koga ne moraš pitati, zamoliti za selfi. Naravno dolazi sve na 
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naplatu što sam radio. ONA: Meni je to baš drago. J Stvarno pitao sam.? ONA: 
Odlično. Šta je odlično pitao sam. To što stiže naplata napisala je. JA: Neke stvari sto 
sam radio svih ovih godina, sada su vredne i ništa nije slučajno. Sve je imalo svoju 
svrhu. ONA: Drago mi je. JA: Ja reko sada češ više da me voliš? ONA: Ne nije to tržište 
robe. JA: Drago mi je da ipak tako misliš. Nije naravno. Jer sam ja zavoleo tvoju dušu a 
ne telo i sex. ONA: Pusti to sad, život ide dalje. JA: Šta hoćeš da kažeš? Šta ćeš onda 
sada sa mnom. ONA: Mi samo komuniciramo ovako. To nije veza...JA: Nije jer je ti nisi 
htela. Veza je duhovna a ne samo telesna. Ako tako misliš onda da ne gubim vreme. 
Nemoj gubiti vreme odgovorila je. JA: Ima valjda neko ko može mene zameniti. Pa 
komuniciraj sa njim! Očigledno da ti je sex na prvom mestu. A duša? ONA: Ti mene ne 
poznaješ očigledno!? JA: Ni ti mene. Ne znaš šta volim, želim. Kakve sam auta i motore 
vozio, šta želim sada imati, biti, raditi. Koji su moji snovi. Ni jedna žena koju sam 
upoznao i sa njom bio nije ovo radila sa mnom. ONA: Šta da kažem.. JA: Reci mi 
iskreno. Šta mi se sve dešavalo sa tobom. Bi li te neko i dalje voleo, želeo, dolazio, 
prelazio preko mnogih stvari.?  ONA: Zar je to bitno?  JA: Seti se slike iz januara, kada 
si sedela sama, slikao sam te, ispratila si me kao brata. Da li bi te posle toga, i dalje neko 
želeo? ONA: Ne znam da li bi, zašto da ne. JA: Bitno je dušo. Hoćeš sliku da te 
podsetim, kako izgledaš.ONA: Ne, slao si mi. JA: Da li tako izgleda zaljubljena osoba?. 
Se tako ispraća neko sa kim si vodio ljubav?.  Istu priču vrtimo napisala je. JA: Istu. Jer 
tebi treba kao malom detetu crtati. ONA: Dosta je o tome. JA: Ne bih ja da ti prema meni 
se ne ponašaš ovako. Istu priču ti vrtiš. ONA: Kamen, preskoćićemo ga i idemo dalje.
JA: Budi konkretna. I zašto bih ja bio sa tobom. Čime bi me zadržala.? ONA: Nećemo 
biti mi u vezi, trenutno kočimo jedno drugo. JA: Ti to radiš, u čemu te ja kočim?  ONA: 
Nebitno ko radi. JA: Zbog mene nemaš drugog..!? ONA: Idemo dalje. JA: Bitno je ko 
radi? Pa ja bih prvi trebao da kažem, idemo dalje, zar ne?ONA: Kaži! JA: Da ti ne 
zaslužujes moju ljubav, to kako se ponašaš! ONA: Da, razumem. JA: Mesto da si 
srećna. Priznaj u sebi bar. Gle našla sam budalu, koja me zavolela. ONA: Vreme će 
pokazati. Ti nisi budala. JA: Tako ispada. ONA: Ne. JA: To ti je kao status veze, 
komplikovano. Imam nekog a tražim boljeg. ONA: Život. JA: Šta život.Mnogo 
udvarača i ponuda. Samo nije njih ljubimac ometao i napadao. Dal si ti svesna preko 
čega sam sve prelazio. Ne kucaj na dva mesta nego budi tu, jer sam svoje vreme odvojio 
za tebe sada. (Nešto je nema, velike su pauze u odgovorima, pisanju). Pozvala me je. 
JA: Ispada da si najbolja. Samo prema meni nisi mogla. ONA: Sve po zasluzi. JA: U 
čemu. Dušu i srce sam ti dao. Emocije, Vreme, Sebe. ONA: Idi uživaj, traži to što voliš, 
budi zadovoljen. JA:Kao da si rekla. Ja to ne mogu da ti pružim, ne umem. Ne volem te. 
ONA: I ne želim ništa vezano za sex sa tobom. Gadi mi se. JA: Da, ja sam bio loš 
ljubavnik.Ja sa tobom nisam imao sex nego sam vodio ljubav. ONA: Ne toliko visoko 
kako misliš. Sam si pominjao umetnike u ljubavi, a ono ja sam ti nikakva. Šta si tražio 
onda sa mnom. JA: Da si nikakva su tvoje reči, ne moje. Od tebe sam tražio ljubav, da 
me voliš. ONA: Baš me briga, to je tvoj doživljaj mene. A ja želim i sex, vodjenje 
ljubavi. JA: Sex je bez emocija i sa bilo kim. A ti si rekla da ljubav ne vodiš sa bilo kim. 
ONA: Em si slao slike moje, još čujem da sam nikakva u sexu...onda zaista ostaje 
drugarstvo. JA: Ja nisam rekao nikakva, to su opet tvoje reči. ONA: A drugovi ne 
iznevere poverenje...ostaje ništa. To se oseti....Ovo je drugi put da vodimo sličan 
razgovor. Nisam znala da ti je bilo toliko loše...izvini, morao si da me trpiš. JA: Ne bi ga 
vodili da si ti drugačija i bila inicijator. Opet tvoje nezadovoljstvo, napisala je. JA: Ti to 
radiš danima. Tvoje je nezadovoljstvo. ONA: Samo se čudim kako nisam primetila da ti 
ne prija... JA: Igraš se mojim emocijama. ONA: Ok, sada si sve srušio, nema popravke. 
Ja srušio? Ti si sve ok. ONA: Sada je bez emocija, sa moje strane. JA: Ja ih i ne vidim i 
osećam odavno. ONA: Ti si sebe precenio, dragi moj, ali to ćeš tek da vidiš. JA: Ne, 
nisam nego si ti sebe i uvek si se izdizala. Tebe žele ovakvi, onakvi, sve imaju
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a mene spuštala. ONA: Eto, bićeš sada sexualno srećan J Ja sam to dušo moja prošao 
odgovorio sam. ONA: Ti ne znaš ko mene želi!?  JA: Dosta, kada to natakneš na nos! 
ONA: Ja veće uvrede u životu nisam doživela. JA: Isto kao da ja kažem, znaš ko mene 
sve želi! ONA: Ali nije to strašno, strašno je od koga sam ih doživela. Ti si rekao da 
možes svaku da imaš. JA: Znaš li šta mi radiš od kada se znamo? Al ih nisam hteo. Od 
svih imati samo jednu. (Žele ga svi a imam ga samo ja.) ONA: Prošla sam to. JA: Pa ti 
nije važno, možeš i deliti, što bi rekli sve ti jedno. Od tvog rođendana kada sam bio ti je 
sve jedno. ONA: Hvala što si me ovako osvestio, to je.novo iskustvo. Radiću na sebi.!  
JA: Da ti ne poželiš da me vidiš, samo da pričaš, kuckas, da ne poželiš da dođeš.. 
Hallooo! Sve to pokazuje, ko koliko koga voli. ONA: Zašto, tebi nije bitan sex, već 
duhovno. Zgadio si mi ljubav....JA: Zato što sam sve to prošao, i neću da se jebem sa 
bilo kim. Pre ću da drkam. Osobu sa kojom ću da spavam hoću da volim i ona mene. I to 
se zove vođenje ljubavi. Očigledno da je tebi bio bitan samo sex. ONA: Sve si mi 
zgadio! JA: Uvek sam osećao kako me želiš! (Znao sam da je telesno, retko da osetim 
ljubav, nego samo je želela sex i orgazam ili kada je želela samo mene da zadovolji a bez 
svog učešća.). ONA: To nije bio sex, ali i nije bitno više. JA: Sada to kažeš tako. To se 
oseća, to se pokazuje, to se dokazuje. A ne da ti izvlačim reči iz usta. Ja sam tebi i pisao i 
govorio. ONA: Dosta o tome, sve je lažno jbt. JA: Nije ništa bilo lažno. ONA .Nebitno, 
neću više o tome. To je sada iza nas. JA: Naravno. Iza, samo nisam samo ja pokvario. 
Nisi, ti si dao završni udarac. JA: Odavno si ga zadala dušo moja. ONA: Neka ti bude. 
JA: Toliko truda, emocija, otapanja glečera. I sada ti je žao.. napisala je. Naravno 
odgovorio sam. ONA: Još jedna uvreda. JA:Ako ako kažem da nije, ispašće da me baš 
briga, nije uvreda da mi nije stalo.Ne bih ni pisao. ONA: Sada mi dođe da te pozovem i 
da ti kažem sve što mislim... Jadno. Sada mi je žao što sam išta sa tobom imala, šta sve ti 
meni kažeš. JA: Ja ne govorim ništa ružno a to sto kažeš da ti je žao, što si išta sa mnom 
imala. Zar nisam to mogao ja da kažem. ONA: Ti si to rekao drugačije. JA: Nisi ni 
svesna mojih povređivanja, mojih emocija. ONA: Nebitno, neka ostane na ovome. 
Barem si me rešio dilema. JA: Ja zbog drugih nisam plakao i bio sjeban, samo sa tobom.
Moraš znati da sam bio povređivan, ne samo ti. ONA: Naravno, ti bi da vratiš? Ne, samo 
da shvatiš, samo da to  znaš. ONA: Ok je. JA: Razlika je u tome da ti to ne doživis tako, i 
mirno spavaš. Dok sam ja bio desetkovan, sjeban. Al eto ostaje ti u sećanju jedan 
Miroslav koji je patio za tobom. ONA: Dušo ja sam mnogo jaka. JA: I ja sam. Kada me 
baš briga i nije mi stalo, nije mi važno. ONA: E ja sam i kada mi je stalo, tu se 
razlikujemo. JA: I kada ti je stalo, onda si jaka. Samo da ne bi bila povređena! ONA: 
Naravno, distanca. JA: Zbog toga se ne otvaraš, ne pokazuješ. Distanca?! To si prema 
meni bila! ONA: I vidiš da treba. Pa to je i dovelo do ovoga odgovorio sam. ONA: 
Naravno. JA: To tvoje neotvaranje, ne pokazivanje emocija, ljubavi je i dovelo do 
ovoga. Kad god sam se ja otvarao, pokazivao, voleo, pisao, govorio. Posle toga nije bilo 
dobro. Ja sam emotivan i u tome se razlikujem. ONA: I od priče o visokim nivoima 
svesti, padosmo bas nisko...JA: Ne dušo. Opet tvoje reči, ne moje. Ja ne vređam. ONA: 
Tačno, ti samo navodis čime.nisi zadovoljan, a to obuhvata sve. A kao volis????  JA: 
Tako je.U tome je veličina. U prihvatanju razlika. ONA: Uzas!!!! Ja ne želim takvu 
ljubav, to i nije ljubav. Čim o tome misliš i meriš, upoređujes sa drugim zenama...
JA: Ne, druge nisam voleo. Razlike u svemu postoje, kod tebe, mene, svakoga. ONA: 
Da li bi me više voleo da ti je bilo lepo u sexu? Ili da imam manje godina? Ili radim  dru-
gi posao? JA: Samo sam hteo da znaš. Šta da znam? Pitala je. JA: Da kada nekog voliš 
da je to važno. Samo ljubav. ONA: Only love JJJ To imaš sa onim tvojim ženama. 
JA: One noći sam hteo da odem, jer sam osetio da nešto nije ok, u emocijama. Ako ih 
nema, nema ni sexa. Zar tebi nije važno da spavaš sa nekim ko te voli, i tada vodi ljubav 
sa tobom. Meni jeste. ONA: Zabole me više za ljubav...smučilo mi se o tome. JA: 
Smučila se ljubav al ne sex, dobro. Pružaš a ne vrati se.  ONA: Svi prazni u duši, a nešto 



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

239

promovišu ljubav. Sa tobom nije bio sex.. to je bilo nešto drugo. JA: Onda si se trebala 
truditi da to ne izgubiš! Šta da izgubim? Pitala je. Mene, to nešto što je drugo! 
Odgovorio sam. ONA: Ma, idi sa tim sa kojima ti je dobro da vodis ljubav. Ja cele 
godine nisam bio ni sa kim. A ljubav sam vodio sa tobom. ONA: Idi...uživaj, kada sa 
mnom nisi. To su tvoje reči odgovorio sam. ONA: Ne, nisu moje. Zašto nisi rekao da ti 
ne odgovara sex sa mnom? Zašto misliš da nije. Ja sam želeo da me voliš. ONA: Ti si 
rekao, tek reda radi? I tvoja rečenica ta to potvrđuje. Ja mogu da kažem da sam na mesec 
bio! ONA: Ja sam mislila da smo se mi tu našli, zašto si stvorio tu iluziju? JA: Našli smo 
se naravno. Ako mislimo na sex. Želeo sam da me voliš. ONA: Ne, nismo. Ne laži sad. 
JA: Onda je sve kao jagoda na torti. Pa zar bih te želeo, dolazio, želeo dolaziti da nije 
tako. ONA: Nebitno...sada više nije bitno. Zar bih sada bio tu da nije tako! ONA: Sada 
već radi sujeta, a to neću da dozvolim. JA: Sujeta da ti mene nisi želela je kod mene. Da 
dođem, da dođes. Sujeta da me ne želiš. ONA: Nećemo više, pusti da ne ogadimo baš 
sve... JA: Znaš kada neko ne zove, ne želi da se vidi, da budu zajedno. Šta da mislim. 
ONA: Ok, bilo.. JA: Kako misliš da se osećam kada kažeš idi nađi drugu, mi smo 
prošlost.To osećanje je, ne želi me, nije joj stalo, baš je briga. ONA: Da, nađi neku koja 
će te usrećiti. Ja sam samo želeo da to budeš ti. A ti se odavno tako ponašaš. ONA: Njoj 
pružaj užitke, neka te ona baca u nebesa. ONA: To neću biti JA: Sada, posle svega, 
sigurno ne. JA: Oboje smo krivi. Ti misliš da samo si ti povređena. Ti si bio neko ko je u 
meni probudio ta neka osecanja... JA: A nisi znala kako se ja osećam. Što to nisi 
pokazala. ONA: Ali nije sve u vođenju ljubavi. Puno je onih koji to umeju. Svako na 
svoj način...JA: Svako na svoj način vodi ljubav naravno nije sve u vodjenju. Nego 
voliš li nekog ili ne. Neko se voli ili uđe u godine gde nema sexa, al su zajedno jer se 
vole. ONA: Ja baš nešto sada i ne želim nekoga da volim, nije to bitno više. JA: TO JE 
BITNO SVAKOME, TO BIH JA TREBAO DA KAŽEM. ONA: Ne, ja te iluzije.više ne 
gajim. Tu se razlikujemo. Ne treba mi to. JA: voleo sam je, nije mi uzvraćeno. Jebemti 
ljubav. Ako nisi imala emocija prema meni i nisi me volela, pa to te ni ne dotiče. JA: Joj. 
Što to onda kriješ. što se igraš sa mnom. Zašto si dovodila da sumnjam. ONA: Bilo, 
nema toga više. Ne treba mi to, kraj. JA: Lako je sada biti heroj, posle bitke. Zašto pitala 
je. JA: I ja sam mogao napisati, ne treba mi to. Kraj. ONA: I opet ja sam mogao. Pa tako 
je dušo. Nisi samo ti mogla.Mogli smo odavno. ONA: Ali nismo....JA: Ali ima valjda 
zašto, neka sila. ONA: Da, sila...Jake sile vladaju...JA: Sedeo sam u parku, guram sada 
bajs, ne vozim, idem peške, jeo nisam. Eto kakva sila. ONA: Jedi, ne igraj se. JA: Jbg 
onda ne bih bio sada tu, Sila.. ONA: Proći će...JA: Malo teže kod mene. Hodam sa 
telefonom u ruci i guram bajs. Ne žalim se, samo želim da znaš Sila.. ONA: Lagano. Idi 
sad, ja idem isto. JA: Što se više raspravaljamo sve te više želim. ONA: Apsurd! 
Nazovi kako hoćeš. Sila!! 

Wed, Jul 4th 2018, 4:13 pm

SILA

Glava me bolela od razgovora juče. I mene odgovorio sam. Jeo sam nešto tek u devet 
uveče. 

Thu, Jul 5th 2018, 12:39 am

ONA: Noć J Poslao sam joj svoju tužnu sliku kako ležim u krevetu. ONA: Spavanje... 
Polako odgovorio sam. 

Thu, Jul 5th 2018, 8:19 pm
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Poslao sam joj pesmu koju sam bio ranije napisao : KAKO MI NEDOSTAJEŠ. 

Thu, Jul 5th 2018, 11:34 pm

ONA: Laku noć J Poslao sam joj sliku Arona gde smo pošli u šetnju pre zalazak 
sunca koje se u pozadini oko njegovog repa vidi. ONA: Repati J Pošaljem joj u 

slici post, tekst: Hoćeš da se udaš za mene? Može, pošalji zahtev! (Jer mi nismo 

prijatelji. Izbacila me je u februaru mesecu. Objašnjenje vezano za taj postupak njen 
se ne može razumeti. Kao ima razloga i sl). Hahahha nasmejala se. Na osnovu našeg 
poslednjeg razgovora, svađe od pre dva dana i osećanja i emocija gde sam je ipak 
želeo sve više, napisao sam pesmu Sila. 
SILA Neka jaka sila vlada kako ranije tako i sada. Tako jaka, tako snažna a nekada 
zna biti i mazna. Sila ovog univerzuma spaja i drži,vezuje i našu ljubav prži. Testira i 
proba i bolje sada nego posle svega ljubav našu da kvari i na silu drži. Ne postoji 
jača sila od ove što spaja ljude i znam mnogi joj se čude i ne znaju, jer svoju ljubav 
takvu nemaju. Šta god da joj radim sladim li se il je ljutim a nekada i ja ćutim. Šta 
god da mi radi i koliko god da se ljutim, sve više i jača je sila ta. Ima neka sila jaka 
što vezuje ljude, nevidljiva i ko zna kakva ali ludo nekada i bude. Šta to drži nekog i 
tako jako veže i srce steže, ljubav li se zove. Sila sila, kako i ne bi bila. 05.07.2018 

Lepo, odgovorila je. (Takva je bila za sve moje pesme u kojoj je bila muza). 
Hvala napisao sam joj. Pošaljem svoju sliku kako ležim u krevetu i skoro sam zas -
pao . Laku noć, zaspala sam ... I ja, ljubi mi ljubimca. LN. 

Fri, Jul 6th 2018, 1:50 pm

Poslao sam joj fotografiju moje noge, gde mi je veliko pero sletelo baš na butinu. 

Fri, Jul 6th 2018, 3:52 pm

Veliko pero napisala je. Poslao sam joj post: Najviše se vole oni koji se nemaju.
(Video sam ga tada kod nje). Kopiraš napisala je.. Poslao sam joj jednu sliku gde su 
dve slatke lutkice, jedan par koji se ljube. ONA: Slatki su. Danas je dan poljubaca 
odgovorio sam joj. Ozbiljno? Pitala je. Imaš post sa linkom kod mene odgovorio 
sam. Jedino kome je istinski stalo do tebe pokušat će da razume zašto si takav 
kakav jesi. Da ima logike napisala je i ja sam se složio. 

Fri, Jul 6th 2018, 10:10 pm

Poslao sam neki kratak video. Nije reagovala. 

Sat, Jul 7th 2018, 12:43 am

Poslao sam joj crtani post gde par leži u krevetu i ona je njega vezala a on se raduje 
šta će biti a ona se okrenula da spava. Nema je noćas. 

Sat, Jul 7th 2018, 9:52 am

Onaj ko zna zašto voli, ne zna šta je prava ljubav. Poslao sam joj ovaj post. Tako 
nekako odogovorila je. Ja, jutrić. Podne je još malo odgovorila je. JA: Moje je vreme 
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stalo! ONA: Nije J Ja odlučujem. Šta radiš pitao sam je. ONA: Ja šta radim? Da, 
tebe sam pitao. ONA: Kod mojih sam. (misli na roditelje). JA: Ivandan je. Nemamo 
Ivana napisala je. Će ga izmislimo dodao sam JA: Poslah joj post u slici. O ljubavi 
sve znam dok ne počnem da je osećam. I ovaj sa okrenutom slikom i tekstom. Voliš 
me kako god okreneš.! Hahah nasmejala se.JA: Zar ne? Makar i naopako bilo, pisa- 
lo. Naopako pisalo je konstatovala. Pozvao sam je..

Sat, Jul 7th 2018, 4:32 pm

Ne pišemo puno ali joj šaljem tekstove i postove u slici. Smrtonosna kombinacija su 
bistre oči i vedar duh, malo smisla za humor i pomalo prljav um.
Ijuuu napisala je. Imam sve (mislio sam na sve u tekstu). ONA: Reklamiraš se. 
Čekao sam da ti to kažeš. Pozvao sam je i ne javlja se. ONA: Zovem te posle, ček.

Sat, Jul 7th 2018, 8:17 pm

JA:Ja još ček?! (uvek je I bilo kada ona želi ili se seti.) Post: A volela sam te... sve ti 
jebem!  Zovem je i ne javlja se. Vi ste to mene prekinuli napisao sam. ONA: Da, 
prebacivala sam slike. U gužvi sam, pakujem se sutra putujem. Javljam se kasnije. 
JA: Znam te! ONA: ? JA: Pa zaboravljaš! (dešavalo se to tako kao javim se pa ili 
zaboravi ili ne stigne od razgovora sa drugima ili je zaspala). ONA: Možda. JA: Vi -
diš da znam. Koliko puta to bilo, javim se, zovem. U poslu sam odgovorila je. Pa, i 
ja sam skoro uvek bio! ONA: Ne razumem?! .JA: Pa kažeš u poslu si. I ja sam skoro 
uvek bio u poslu. ONA: Ok. JA: Mnogo puta bio i gladan i žedan. ONA: A sada nije 
kao pre. I gladan i žedan.??? JA: Da, nisi znala! Dva puta sam je zvao ne javlja se. 
Ona je mene pozvala i propustio sam poziv pa sam ja nju pozvao. Legla sam napisa- 
la je. Bilo je oko ponoći kada smo započeli razgovor. Spremala se za put, sve je zna- 
la do detalja, gde ide sa kim, koliko i kada. Tražila je bila dok se pakovala i pasoš 
gde je, bila je u panici da ga nije negde zaboravila kada se vratia sa exkurzije iz 
Švajcarske. Navodno joj ne treba sada jer ide negde ali ne u inostranstvo. Ali je bila 
u panici gde joj je. Uspela je da ga pronađe. Raspravljali smo se dugo do u noć. 
Ništa nije htela da kaže, navodno da me ne želi izgubiti, da me ne želi povrediti. 
Uspeo sam da izvučem samo da kaže da ide, naravno ne sa sestrom, nego muškarac 
je u pitanju da ide na put i bez ikakvih očekivanja. Bio sam velika budala što sam još 
ja taj koji je budan zbog nje i na vezi i mesto da spavam još pričam sa njom i pravim 
joj društvo. Ljutito joj prekinem vezu. 

Sun, Jul 8th 2018, 4:07 am

Pozovem je ponovo i još smo se malo raspravljali do negde pola pet ujutru. Gde sam 
ponovo prekinuo vezu. Naravno da nisam mogao da spavam koliko sam bio uzrujan 
i osećao se izdanim. Nisam spavao i ranom zorom sam napisao pesmu kao oproštaj 
od nje. 

AUSTRIJA

Sun, Jul 8th 2018, 12:36 pm

Poenta je da se vozi sa njim kolima. Da putuju zajedno a meni se javlja i dopisuje se 
sa mnom. Poslala mi je samo nekoliko tačkica ..... 
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S BOGOM MUZO S Bogom muzo Jer neko te drugi uzo. Bila si i drugima muza i 
oni ti pisali pesme al samo moje niko zaboraviti ne sme. s Bogom putuj u novi dan i 
svoje snove al nećeš zaboraviti i moje i sve one dane i noći kada sam i ja čekao da 
ćeš mi doći. Plakaćeš sama i danju i noću zbog izbora i greške te. Birala ljubav nisi 
ti i sve one noći uz tebe i svo vreme sveta što ti dadoh, nisu sada tvoji. Putuj sada 
iako više nisi mlada i biraj, biraj gledaj dobro ko šta ima al dušu im ne diraj kao što 
si moju, uzela a svoju ipak nisi celu dala. Šta reći još ove noći a provedene sa tobom 
i tugom a mogao sam i ja biti sa drugom. Putuj i nemoj stati, možda će ti neko svoju 
ljubav dati i pisati nove pesme. Ovaj će pesnik novu muzu naći al u njima tebe neće 
biti.

ONA: Hvala. Meni djavolak, drigima amđeo...JA: Bio i tvoj. Ti si moj ANDJEO 
Miroslave i djavolko i ljubav. Ti si moje sve. Sve si zajebo. ONA: Ne lomi baš sve.. 
JA: Ti si slomila. Tvoja poruka je trebala biti: Miroslave izvini volim te, nisam oti -
šla. ONA: Da, a ti uništavaš. JA: Ja ili ti.? Tvoja poruka je trebala biti, nisam otišla 
samo tebe želim, volim. ONA: Ti sve kidaš, a ja sam uradila to što jesam. JA: Ja 
kidam? Ili ti. Sada imaš novoga i  sa njim si. Šta mi pišeš? ONA: Može da ima neka 
nit, nismo neprijatelji. JA: Nema niti. Jebote da li si ti svesna?! ONA: Kako ti kažeš. 
JA: Koliko sam veliki. Tvoja je poruka trebala biti, nisam otišla, samo tebe želim, 
volim. ONA: Uh, ovo je to! JA: Ja zbog tebe bio noćas budan. Ejjjj, nisam spavao. 
Znaš li koliko sam veliki!? ONA: I ja zbog tebe. JA: Budem sa tobom a ispraćam te 
drugom, Hallo. ONA: To smo mi. JA: Ne, ti mene nisi pratila drugoj! ONA: Nisam, 
nećemo o tome sad. JA: Nego o čemu, pročitaj pesmu? ONA: Pročitala. JA: Kako 
misliš da pređem preko ovoga. Koliko god da te volim! ONA: Ne, nećeš preći i ne 
treba. JA: Zbogom. Dal shvataš. Otišla si!! Halooo. Sa nekim si a meni pišeš. ONA: 
Nije tako. JA: Nego kako? Nebitno, odgovorila je. JA: Sa bratom si na ekskurziji? 
Šta je tebi bitno a šta nebitno? ONA: Ne mogu sada o tome. JA: Ako ne sada, nećeš 
nikada. Ne sada uporna je. JA: Koja sam ja budala, jos pričam sada sa tobom. Nećeš 
nikada ako ne sada. ONA: Ok, ne mogu sada. JA: Ne interesuje me onda kada. Idi i 
srećno!! Ima pesma ti nisi iskrena bila. A da, i drugi su ti pisali pesme, nisam samo 
ja!? ONA: Ti si moj pesnik, nema drugi. JA: Bio! Bio napisala je. JA: S Bogom. 
ONA: Ja reč zbogom ne koristim... JA: A da, to znači da smo završili. Uživaj sa 
nekim drugim, kada sa mnom nisi znala. ONA: U redu, ispoštovaću te. JA: Dal imaš 
obraza. Htela bi i dalje kontakt. Povređuješ, ti si bolest. Nadam se da ćeš i ti nekog 
voleti i da će se naći neko. Rekao sam, plakaćeš, sjebaćeš se.. Sa mnom si bila neko- 
liko meseci pre nego si spavala. ONA: Ne huli mene.!!! JA: Nego sebe. Oki ja sam 
kriv što nisam brzo želeo samo kres i recku. Da kada kažem bolest, da, budem sje -
ban i ima jedna tačka u stomaku koju uvek osećam, jako. ONA: Ti si u meni, to 
znaš. Samo kažem ne kuni. JA: Da sam u tebi sada bi bila ovde ili ja kod tebe. Šta ti 
je trebalo ovo? U tebi sam a sa kim si sada? ONA: Ti si taj deo koji ostaje uvek. JA: 
Džaba. Idi pričaj sa njim, druži se, upoznavaj se. Vodi ljubav, zato si i pošla. Šta se 
dopisuješ sa mnom. ONA: Ok, nekada ću da ti napišem ćao, to moze? NE! Odgovo- 
rio sam. Ja tebe treba da prebolim. ONA: Onda pozdrav. JA: Ti si virus!! Zbogom. 
Idi sada budi sa tim sa kim si izabrala. Jebote otišla a priča sa mnom!! Šta radiš to.? 
Volite se, Idi. Možda bolje jebe od mene!? ONA: Hejjj, za to znaš! Ljubiće te kao ja! 
Svaki prst i voleti. ONA: Ne, to je tvoje bilo. JA: Moje?! Radi mi ego!! Voleo bih na 
tren da te sjebe, iskoristi, da vidiš da nije to. Da te ponizi, iskoristi i odbaci. Da se 
igra tvojim emocijama i da vidiš kako je. Upoznaj ga sa ljubimcem, možda će ga 
zavoleti. A možes ga na vreme pitati, reći da zna čovek da ćete spavati zajedno. 
Nemoj kriti, pa da se iznenadi. Reci mu na vreme. ONA: Prestani..... JA: Neću. Da 
vidiš šta, kako je. Ja sam to sve postepeno prihvatio.Možda on nema vremena i gubi 
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celu godinu da sazna sve to. ONA: Ok.  JA: Tako je. Još danas mu sve pričaj. Pa da 
vidiš šta misli. A ako te baš ne voli da pošaljem onu sliku. ONA: Ne muči sebe. JA: 
Da vidi kako ti izgledaš ujutru. Kako ti voliš?! ONA: Bez komentara sam. JA: I ja 
dušo.Sećaš se pa ponašala si se prema meni tada tako, ja koji te volim. Kako ćeš pre- 
ma njemu. A nije ti srodna duša, ne voliš ga. Kako ćeš se ponašati? Hoćeš ga grliti 
istinski Ili se praviti da ga voliš? Hoće li poljubci biti pravi? Ili onako radi sexa. 
ONA: Pozdravljam te, telefon ide na punjenje. JA: Zbogom!! Uživaj i da sve na 
vreme još danas ga pitaj,da zna čovek da se ne iznenadi. Upoznaj ga sa ljubimcem i 
kaži mu da nema poljubaca i diranja. Da zna sve na vreme a možda mu se i ne dopa -
dneš, pa se on razočara, možda očekuje više. 

Thu, Jul 12th 2018, 9:47 am

Danima sam bio bolestan, u stvari cele nedelje. Nisam izlazio iz kreveta. Tražio se i 
raspitivao sa kim je i gde otišla, molio zajedničku prijateljicu da mi nešto kaže a 
znam da sve je znala. Dopisivao sam se sa njom, slao joj ovu našu prepisku da vidi 
šta mi je pisala i sl. Ne, uvek je imala neki odgovor i da ona ne cinkari nikoga i sl.

Video sam joj sliku kako putuje nekim kolima, mercedes je u pitanju. Vidi se muška 
ruka na volanu i slikala je put ispred.Tako je uvek na svim slikama ne samo na ovom 
primeru. Pisao sam post i poslao joj. Pravi prijatelji se ne kriju od javnosti. Samo 
oni sa povlasticama. FREND WITH BENEFITS. Dobar ti je bio ovaj frend with bene -
fits, čim te vodio sa sobom na putovanje. Nadam se da je bio zadovoljan tvojom us -
lugom.?!! Možda ne voli kao ja i jebe kao ja, al vozi auto u kome se osećaš vredna.?  
ONA: Zamolila bih te da ne vređaš. JA: Ovo nisu ružne reči, samo činjenice. Nadam 
se da si srećna kao što si na slikama. Mislim da zaslužuješ mnogo više od vređanja. 
Samo da znaš da ni malo nisam ni glup ni naivan kako ti izgledam. Postoje razlike 
između onih koji to rade za novac i one koje se zovu sponzoruše. I žele sebe da 
unovče i budu više vredne nego što jesu. Zar ti misliš da su ljudi glupi. Na tvojim 
slikama na fb se nigde ne vide muškarci. Te je ovde, te je tamo. Kriju se samo jebači 
i švaleri kao sto sam jedan od njih bio i ja. Ljudi postavljaju fotografije sa društvom, 
sa prijateljima, sa muškarcima kao prijateljima. A da rekla si više puta, ne postoje 
muško ženska prijateljstva. Jer ipak te žele za kres. Zato ih i nemaš. U tvom životu 
su samo jebači i prijatelji sa povlasticama. Frend with benefits. Od tebe sam očeki -
vao ne, nedorečenost, čutnje, neiskrenost. Nego reči koje sadrže ljubav, izvinjenja,
objašnjenja. Još ti pravim celu noć društvo. Koliko puta sam ti rekao. Plakaćeš i ti, 
ček samo. Ima sada sigurno blizu 30000 poruka materijala za knjigu koju sam ti
obećao da ću pisati. Još da vidimo naslov. Ona i JA: Moja srodna duša. Ljubav sa 
facebooka. Moja muza.. U stvari to je već dugo tvoj takav život. Samo što sam ja, 
eto desilo se da budem neki deo njega.Znam možeš da kažeš bilo je takvih dođu i 
prođu no niko se nije zadržao tako dugo kao Miroslav. A ti traziš nekoga još boljeg. 
Za boljeg trebaš biti bolja. Šta misliš vredno li je sve sto radiš da bi me izgubila. ? Ja 
zbog tebe da upropastim svoje zdravlje.!! Vredis li toliko? Otišla, sva happy. Pitala si 
se kako je ova budala kod kuće?!!! Sećam se vraćali smo se iz vikendice držala si 
me za butinu, ruku na kolenu. Jesi li i njega, niste kod kuće pa mogla se držati za 
ruke, ljubiti. Jesi li glumila? Ili ga stvarno želela? Njega a ne šta ima i vozi??!! Ja ne 
znam šta ti i pišem a mi nismo ni prijatelji!! Pošaljem joj screen naših poruka, šta 
smo pisali kada je odlazila. (Ja baš nešto sada i ne želim nekoga da volim, nije to 
bitno više. JA: To je bitno svakome. To bih ja trebao da kažem. ONA: Ne, ja te 
iluzije više ne gajim. Tu se razlikujemo.).
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Poslao sam i našu sliku iz vikendice. Nadam se da imate ovakvih fotografija?(Mis -
lio sam na te takve i naše zajedničke koliko smo nas dvoje imali). Znaš li zašto sam 
bio toliko uporan, prelazio preko svega, gledao da te rečima ne povredim. Zato što 
su svi drugi imali mišljenje o tebi i da ne trošim svoje vreme i energiju na tebe. Po -
čev od svega što se dešavalo. A ja sam bio uporan da im dokazem da nisu u pravu i 
da te ja poznajem bolje od njih. Da li je tako sada se pitam.?

Thu, Jul 12th 2018, 5:49 pm

Želim da pročitaš svaku reč. Eh muzo moja.

Thu, Jul 12th 2018, 9:09 pm

Snimio sam audio poruku od sat vremena i poslao joj da to presluša. Što sam i ranije 
radio no kada i da li hoće je uvek bilo pitanje. 

Fri, Jul 13th 2018, 4:36 pm

PRIJATELJICA

Sada je snimak iz jednog dela. Veoma dobro ovo slušaj i više puta ako treba.

“Njena je prijateljica je naravno postala i moja kada smo se u Novembru prošle 
godine i upoznali mojim odlaskom tamo. Starija je mnogo od nje i potpuno su iste i 
ona je veoma podržava. Sličan se sličnome raduje. Kako ona govori o muškarcima 
iako je udata i verovatno je bila i mlađa sama takva. Imam sačuvanih prepiski i sa 
njom i šta smo mi pisali jedan drugom o drugome. Podržavala je i govorila, meni je 
pisala kako je ONA: Dama i ceo život je živela galantno i sve imala i da želi ponovo 
tako da živi. Između redova, to znači da želi reći da ja nisam taj koji joj to može 
ispuniti i da ona traži baš takvog muškarca. Sve je znala i gde je i sa kim je ali šta ja 
mislim, nije ona cinkara i da ću to morati sam da sve saznam i da je pitam lično i da 
mi prijateljica ništa o tome neće reći.Naravno ako je volim da bih joj onda ovo opro- 
stio jer je ovo samo telo i avantura i nema veze sa dušom. Kada želite nekog upozna- 
ti i šta je i ko je u životu, pogledajte sa kim se osoba druži, šta čita, gleda, sluša i 
radi. Prijateljica zna da sam plakao, kako sam izgledao, šta se sa mnom dešavalo. 
Slao sam joj prepiske ONE i Mene i te oko rasprave, odlaska njenog, šta mi je govo- 
rila i pisala. Očekivao sam osudu i da mi najzad poveruje u ono što ja govorim a ne 
da sluša samo jednu stranu i šta joj ONA: Prenosi, glumi i sl. Postavio sam bio post 
gde sam namerno napisao da kada neko promeni partnera ti tada bivši zajednički 
prijatelji to prestaju biti jer su onda prijatelji sa novim partnerom. Ali i kada bude on 
zamenjen i on će biti bivši.  Pronašla je sebe u tom postu. 

Fri, Jul 13th 2018, 10:16 pm

Iako sam ti rekao pesmom s Bogom muzo. Da je tebi stalo do mene ti bi dosađivala, 
pisala, bila uporna. i pitala ovu budalu kako si. Snimila kao ja u telefonu poruku. 
Napisala poduže pismo. Objasnila neobjašnjeno. Zaslužio sam to najzad od tebe. 
Napišeš mi u toku puta u meni si. Brzo si me zaboravila. Tako to rade naši kada odu 
u inostranstvo. Šta očekivati od nekog ko suzu nije pustio za mnom. A da, možda ćeš 
prema njemu biti drugačija, pa čak ga voleti. A zašto da ne, pa bolje se tamo živi. 
Nadam se da ćeš ga uspeti usrećiti. Da to je ta Ona u koju sam jedini verovao da je 
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ipak drugačija. Ja koji mislim da te najviše znam. Kao seljak koji iz opanka uskoči u 
cipelu. Kolo sreće se uvek okreće.Biće pravo lice jedne učiteljice. Odslušaćeš jed -
nom taj audio snimak od juče što sam ti poslao.Videćeš koliko je Miroslav veliki i 
šta si propustila. Gledaj moje objave, pesme i plači, plači. Bedno i jadno, mizerno si 
se ponela. Nadam se da se tako i osećaš. Za sve sam ostale ANDJEO, osim za tebe. 
Osećam se sve veći, moćniji, ustaću kao Fenix iz pepela. Ti ćeš biti tu gde jesi. 
Trenutno se voziš boljim kolima. Važan je vozač a ne auto. Šta god da napišem tebe 
to ne dotiče. Čaša ti je puna. ONA: Bez uvreda, laku noć. Svako svojim putem. JA: 
Tako jednostavno Miroslav je zaslužio mnogo više.Zaslužio objašnjenja, izvinjenja. 
Ti ni izvini ne umeš da kažeš. Ti si zaslužila mnogo gore reči, jos uvek sam fin. A 
sve što sam napisao je istina, svaka reč. Pravo lice jedne učiteljice. Naslov knjige. 
Zbog koga ja patio , bolovao, nespavao. Padnem u krevet, sjeban ne radim. Ona ode, 
još budem budan sa njom do pola pet, a ne pitaš ni kako si. Izvini Miroslave, nisam 
bila iskrena,nadam se da ćeš naći nekog ko će te voleti ili još bolje da ti nekog voliš, 
i da taj radi to sa tobom, šta si ti radila sa mnom. nećeš naći nikog ko ti je mogao op- 
rostiti kao ja. Bilo sta, kaži tako je Miroslave, niko nije idealan pa ni ti. Kako zapad 
menja ljude, ćutiljivo, nedorećeno, neiskreno uvek. da to si ti. Mogu da ti zamislim 
facu, lice. Isto je kao ono sa fotelje. tu nema osmeha, to si ti. Sve ono na slikama  je 
kez i veštački osmeh. Ne vređam još uvek samo pričam istinu. Čega sam bio svedok. 
Joj budale mene, da ja patim za tobom. Za kim? Za drvetom. Bio sam samo drugari- 
ca i frend with benefits. Dok ne ostvariš ono što si oduvek želela. Da ti drugi ispuni 
život i pruži, ono što nisi mogla sama. Čoveče pa ako nema ljubavi da staviš dija -
mant na sebe ne možeš mene zadržati, koji te voli. Čime ćeš nekog drugog. To mi 
reci.? Hoćeš li da glumiš da voliš? Ponovo joj pošaljem screen ono što je napisala. 
(Ja baš nešto sada i ne želim nekoga da volim, nije to bitno više. JA: To je bitno 
svakome. To bih ja trebao da kažem. ONA: Ne, ja te iluzije više ne gajim. Tu se 
razlikujemo.) (Ti si moj pesnik, nema drugi.Ti si u meni, to znaš. Samo kažem ne 
kuni.). Ovo je bilo pre pet dana. Jebemti kome sam ja bio veran. Ženi svojoj nisam.

Sat, Jul 14th 2018, 9:51 am

Mešaš neke stvari, nije mi bila želja da te povredim, samo da ti kazem da ti nisam 
neprijatelj. Rekla sam ti da nema neke perspektive i to je to. JA: Postoji izvini pos -
toje istine. Nemam je ja sa tobom tu perspektivu. Jer ti ostaješ i dalje učiteljica i na 
tom nivou. Samo se udaješ za boljeg od sebe. Sve su bile laži. ONA: Pozz, ne disku- 
tujem dalje. JA: Istine bole a perspektiva. Pa nemaš mi šta ponuditi. Ni materijalno, 
ni bolji život ni ljubav.

Sat, Jul 14th 2018, 12:15 pm

Zato na vreme mu reci da si sa njim ti iz bolje tvoje perspektive. Da zna čovek zašto 
si sa njim. Da si znala šta vozim, imam i moje prihode onda bi i kod mene dolazila. 
Uh dobro je jer sada znam da to ne bi bilo zbog mene kao osobe i što me voliš.

Tue, Jul 17th 2018, 5:03 pm

Video sam njen post iz kviza ili ti horskopa na FB. Ma, ta sam J 
STRELAC Saosećajna i draga. Hm.. ???! Ko ste vi? Stvarno pitao sam se ko je ONA:

Thu, Jul 19th 2018, 2:01 pm
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POVRATAK

Zamolila bih te opet da me ne uznemiravaš tvojim postovima..iznošenje postova pod 
TK je uznemiravajući čin. Mislim da to možemo civilizovano da se dogovorimo.

Thu, Jul 19th 2018, 4:53 pm

Odraz kulture je kada pišete poruku da oslovite imenom primaoca. Zašto mislite da 
ja vas uznemiravam. Vi nemate ništa sa mnom.Mi nismo ovde ni prijatelji. i zašto vi 
sebe prepoznajete u mojim postovima.? I ta osoba u njima bih rekao da niste vi. U 
Srbiji ima preko dva miliona FB naloga. Ko ste vi? Ja vas ne poznajem.!ONA: Tvoje 
ponašanje ne priliči zreloj osobi, vrlo dobro znaš o čemu pričam,naravno i da si me 
upoznao, naravno da ti ne kažem bez razloga da me uznemiravaš. JA: Ne znam ja ko 
ste vi. osoba u mojim postovima niste vi..Zašto sebe vidite u mojim postovima. Mi 
nismo prijatelji. nigde ne piše vaše ime. ONA: Nisam ja rekla da vidim sebe, to su 
tvoje reči, a piše to što piše, vidi se...JA: Ja na mom zidu mogu da pišem šta želim. 
Te reči možda prepoznaje samo ta osoba i niko više. (Govorim u trećem licu ta oso -
ba, naravno da misli se na nju). Ono je neko drugi, niste vi!  ONA: Naravno, samo 
sam zamolila da mene ne uznemiravaš na taj način. JA: Ja vas ne uznemiravam niti 
diram, nemam ništa sa vama. Ovo je moj zid moja pravila, moja kuća. Sami sebe 
uznemiravate. ONA: Drago mi je, svako odgovara za svoj zid, tako je J JA: Niko 
vas ne prisiljava da dolazite na moj zid i čitate moje objave. Ja se mojim objavama 
ponosim i njoj je osoba koju sam poznavao, to nema veze sa vama. ONA: Razumeli 
smo se dobro, kao što se i poznajemo. JA: Ono je neko drugi, ne vi. Ja vas ne pozna- 
jem. ONA: Ne znam ko je ono?... svakako jasna sam bila, nadam se. JA: Ne znam u 
vezi čega ste bili jasni. Pitam se da li su mogli nas dvoje ovih dana da budemo u 
vama. Pošto ste mi rekli da sam ja u vama kada ste polazili. ONA: U nama su oni 
koji su činili i čine nas život, da pojasnim značenje...eto ipak me poznaješ. JA: Ne 
ono je neko drugi bio, koji čine vaš život. Ja ga nisam činio očigledno. Vi ste druga 
osoba od 08.07 U stvari vi ste osoba sa bar dva lica. Ja sam poznavao onu. Koliko 
takvih kao ja je u vama ? ONA: Mislim da znaš odgovor, a i nije bitan. JA: hm. nara- 
vno vama i nije bitan što bi se reklo odavde do Srema sve je ravno. Pretpostavljam 
da i njemu to isto tako kažete. Da vam je bitan. I da je u vama i da ga volite, pa činio 
vas je srećnom. ONA: Ljudi čine nas, ja se ničega ne kajem, niti mi je mrsko. Svako 
ima neku ulogu. A ti ne bacaj u blato ono što smo imali...JA: Ja nego si ti. Ne bacam 
ja u blato. Ne kaješ se. Lepo. Nadam se da si opravdala njegova očekivanja.Potrudi- 
la si se bar. ONA: Ne diskutujemo o meni, vec o drugim stvarima. Kojim drugim 
pitao sam. O postovima odgovorila je. JA: Ti se uvek braniš čutanjem. Moj zid moja 
pravila. ONA: Ne kajem se za ono što smo ti i ja imali. JA: Tebe tamo nema (Mislim 
na tim postovima je nema). Ne mislim na kajanje sa mnom. ONA: Nema mene, ali 
ima prepiske, koja je privatna. JA: Naravno moja i jedne osobe, koja nisi ti.(Naravno 
da jeste ali se pravim lud). ONA: Tvoja I moja. Ispod toga moj prepoznatljiv potpis 
ispod postova. JA: To ti misliš da je tvoja TK. ONA: Ne znam šta misliš da time 
postigneš. JA: Tihomir Karajovic. Tamara Kosovac. (Napisao sam primere nekih 
imena i da to mogu biti njihovi inicijali). ONA: Nismo bebe, razumemo se... Preko 
dva miliona naloga ima. Nigde ne piše tvoje ime i da piše. ONA: Znaju svi na koga 
se odnosi. JA: Takvih imena i prezimena ima ima u srbiji koliko hoćeš znaš. Smeta ti 
Blok (Blokiraj me, ubaci u blok i neće više da me prati i vidi). Nema šta da budeš 
kod mene na zidu. A nema šta da ti smeta. To što tamo piše je neko drugi. ONA: Ima 
šta da mi smeta i to mnogo. JA: I meni svašta smeta. Smeta ti? ONA: Ja javno ne 
iznosim naše prepiske. JA: O tebi ne pišem ništa. To što pišem.ONA: Pišeš.....  
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JA: To je naučna fantastika, to je roman. To je izmišljeno, zna samo Bog. ONA: Ne, 
imam i ja prepisku. JA: Odlično. Možeš samo da se pononosiš mojim postovima. 
Ako smatraš da si bila deo njih. A šta te briga. ONA: Meni to smeta, nije za javno. 
JA: Ti i ovako ne deliš moje objave. Ne postojim kod tebe. Nismo prijatelji, nema 
tvog imena. Ubacim te u blok i zdravo. Naravno složila se. Moji su postovi pozitivni  
Nisu bezobrazni, nema tvog. I ne pronalazi se tamo! Samo bog zna da li je istina. 
ONA: Ja se ne pronalazim, ja jesam u tim postovima, to je naša prepiska. Nije samo 
Bog, već ti, ja i moj mesindžer.  JA: To niko ne zna osim tebe. Želiš li da znaju, naj -
manji je problem. Jer ja ne krijem kao što si ti mene a i sve druge. ONA: Ti si čovek 
u braku, brini o svojim postupcima. Ja sam slobodna...JA: Ja sam slobodan tri godi -
ne. Očigledno tvoji partneri nisu jer ih nema javno. Zato nema ni mene. Ja sam oda- 
vno slobodan i ne pripadam nikom. Odgovaram samo Bogu. ONA: U braku si... 
Sada sam i to izmislila. JA: To je papir. Brak je zajednica koje kod mene nema. Ili 
voliš da su tvoji partneri u braku, pa da se kriju. Ja se ne krijem. ONA: OK, nemoj 
više da pišeš one postove, smeta mi. Lepo sam te zamolila. JA: To je moj zid. Smeta 
ti? To je tvoj problem. ONA: To je vlasništvo FB. JA: I meni svašta smeta pa je to 
moj problem, a zašto tebi da smeta? ONA: Ako je moj problem što me uznemiravaš, 
onda da znam. Hvala. JA: Vidi tebe nema. Niko te ne dira, nema tvog imena. Nema 
šta da tražiš na zidu i kraj. Ako smatraš da kršim zakon tuži me. ONA: Gledaću tvoj 
zid, sigurno, samo da vidim da li si ispoštovao šta sam ti rekla. Hvala na savetu. JA: 
Ne ja i dalje ću da radim ono što želim a mogu da ti zabranim da ulaziš na zid. ONA: 
Zabrani ok. Blokiraj ok. JA: Samo mi praviš nervozu. Dopisuj se sa drugima, imas 
kandidata, imaš momka. Šta ćeš sa mnom? Sa tobom pitala je. JA: Tako je. Čak sam 
ti slao poruku audio, nisi se potrudila ni da je čuješ. ONA: Ja nisam sa tobom, već 
kuckam sada sa tobom. JA: Zašto da trošim vreme sa tobom, energiju.Nećeš ni biti 
sa mnom zato što ne zaslužujes, koliko god da te volim. A nije odgovor na moje pi- 
tanje. Koje? Pitala je. JA: Da sam ti slao audio poruku. Al razumem bila si zauzeta. 
Nije mogla da se otvori odgovorila je. JA: Kada ostaneš sama dobar je Miroslav. 
(Tako se dešavalo, kada ostane sama ponovo sam dobar i ponovo ulazi u moj život). 
Preuzme se. (mislim na audio snimak). ONA: A ne, to je bilo. (Misli na nas, mi smo 
bili, to je prošlost). JA: Bilo je, dobro kažeš, bilo. Ja sam ipak bio drugarica i frend 
with benefits i nisi ni bila sa mnom. ONA: Samo ne pravi gluposti sa tim postovima. 
(Ne slušamo jedan drugog. Ona nastavlja po svom a ja po svom). JA: Zid je moj. 
Nisu gluposti i ti ne postojiš. Jasno!! ONA: Postojim...svi postojimo. Jasno. JA: Poz- 
najem te više nego što misliš. Mnogo toga i što nisi rekla. Čitam između redova. 
Nemoj misliti da sam samo jedan smotanko. Odoh da nađem novu ljubav. Ti ostani 
sama ili kako god. Srećno napisala je. Vidim bila si i ti vozeći se kolima, uživala. 
Dobro što mi nisi dolazila. Mislio bih da je iz ljubavi. Pošto tebe ljubav ne interesuje 
i ponovo pošaljem onaj screen ono što je napisala u toku puta kada je sa njim odlazi- 
la. Ja baš nešto sada i ne želim nekoga da volim, nije to bitno više. JA: To je bitno 
svakome. To bih ja trebao da kažem. ONA: Ne, ja te iluzije više ne gajim. Tu se 
razlikujemo. ONA: Pa? JA: Baš me zanima šta si njemu rekla kao i meni na početku 
Rastavljene znaju šta je ljubav. ONA:? Pita se sada šta sam mislio. Pa kao znaš šta je 
ljubav i umeš da voliš.Čitam sve to i ne mogu da verujem. Ko je ona a ko si ti? Čime 
se ti baviš rekla je. JA: Pišem. Ja sam pisac koji će ostaviti svoj trag na ovoj planeti. 
A ti kada bi čitala to što si pisala iznenadila bi se sama. Ko je ta osoba, a bilo je tač -
no na dan sedmi na osmi kada si otišla.ONA: Miroslave, ti si meni značio, imao 
neku ulogu u mom životu...nisam te vređala. A ti mene nazivaš kučkom!!! JA: To si 
ti napisala. Ja tu reč nisam izgovorio. Ne, to su tvoje reči. Jesi, jesi. Reč kučka ne. 
ONA: Da, imam napismeno. Pošalji da vidim!? ONA: Znaš ti. (Često je tako blefira- 
la i bio sam kao pod istragom ili kod gestapoa). Hoću dokaz. Ja znam šta sam rekao i 
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kada. A poznajem te mnogo više nego što misliš i sedela si na više stolica od jednom 
ONA: Netačno. To sam ti dokazala. JA: Kako i kada. Čutanjem Hahha ah. Dušo ti si 
nedorečena, čitljiva, tajnovita. Moguće odgovorila je. JA: Naravno. E sad, da li si 
prema svima takva ili bila samo prema meni. Nadam se da je uspeo da te usreći za 
tih deset dana ili već koliko. Više od mene za celu godinu. (Koliko se mi znamo).
ONA: Svašta.. JA: Pa videh da si bila happy. Ostvarila ti se želja. Baš me zanima
bio li je samo sex ili ipak sa emocijama i slobodno reći, neću da se ljutim. Bolji li je 
od mene? Budi  bar sada iskrena. ONA: Šta ti mene pitaš! A koga drugog dodao sam 
ONA: Lepo si rekao da sam ja bolest za tebe... Tako je. A ti polaziš, putuješ i pišeš u 
meni si a ideš kod i sa drugim. ONA: Pusti to, u meni znaš šta znači. Mi smo bili 
zajedno, ti i ja, nisi nepoznat. JA: Ček a drugi su poznati? ONA: Nemam vremena da 
kuckam, vrtimo istu priču...JA: Ti vrtiš jer nisi iskrena. Malopre mi nisi odgovorila 
na pitanje. Nemam ni ja vremena, da li to se pitaš. ONA: Ne odgovaram na takva 
pitanja. JA:Ta pitanja nisu ružna nego iskrena. ONA: Izvini moram da idem. JA:Taj- 
novita, nedorečena, čitljiva. Nadam se da nisi takva samo prema meni. Od početka 
sam znao da možeš da odvojis sex i ljubav. Kada je neko duhovno u tebi, to se čuva. 
Telesno je prolazno.Nadam se da si to do sada shvatila. Tvoj je odgovor trebao biti 
iskren. To što sam imala sa tobom ne može niko da zameni. Ako se našao slobodno. 
Muško sam, podneću stojećki. ONA: Ne diskutujem o tome. Tu nema sramote niti 
sam pitao za detalje. ONA: To je moja lična stvar. JA: Naravno da je lična al si znala 
da mi pričaš i pohvalno govoriš o svom bivšem dugogodišnjeg partneru. Zar je teško 
reći. Meni Hej!!ONA: Ne pričam o tome. Pozz, moram da idem, imam obaveze. JA: 
Ako nisam dobar da još učim. Znači bila si zadovoljna. Sad se nešto mislim, a mož -
da i nisam ja bio dobar. Hm inače me nebi menjala. Koliko god da govoriš ja sam u 
tebi, da ono što smo imali je nešto jedinstveno. da, ovo, da ono. Tvoja dela pokazuju 
drugačije. Ja sa ponosom pišem i ne želim da te krijem. A čim tebi i samo inicijali 
smetaju i dalje ne želiš da bilo ko, to jest nikako se ne sazna da smo bilo šta i imali. I 
da ja u tvom životu nisam ni postojao. Ili pošto planiraš da se udaješ ili budeš u vezi, 
možda si rekla i da si nevina i da godinama nemaš nikog.

Fri, Jul 20th 2018, 1:52 am

Čitajuci naše upoznavanje, prepisku, razgovor, pitam se stvarno ko si ti ?. Samo ne -
moj da mene postane i bude sramota što sam te upoznao i bio sa tobom, kako duho -
vno tako i po nekada fizicki. I da se potrudim da za nas niko više nikada ne sazna. 
Javila si mi se sa zahtevom da ne stavljam inicijale. I da ja tebe uznemiravam.? Ja 
tebe svojim postovima.? Tako hladno, bez emocija, bilo kakvih opravdanja, lepih 
reči. Obrazloženja. Bez pitanja kako si? Uvek si proračunato samo gledala sebe. I 
dalje se mislim, nije mi jasno ko si ti. Ili si ti ta prava takva koja se prema meni tako 
ponaša a prema svetu i ostalima u stvari glumiš. Glumila verovatno i sa njim kada si 
bila. Puna ljubavi, kako si umiljata. Kako umeš da usreciš, ljubiš, maziš, voliš, jebeš. 
Neko te gledajući sa strane, misli da si umiljato malo mače koje ume da prede. Sve 
to dušo ne traje dugo dok eto te neko ne upozna ko si i tvoje pravo lice. A ja sam 
neko ko je verovao, mislio da te jedini najviše poznaje.Koji je mogao ruku u vatru za 
tebe da stavi. Znam o tebi toliko mnogooooo a sa druge strane ipak nedovoljno. Ti si 
enigma, zagonetka. Ti si ono što izgleda ni sama ne znaš. U stvari u dubitni duše 
nesrecna, sama, usamljena, željna ljubavi.Ti ne želiš, umeš da se vezuješ, vežeš za 
nekog. Još uvek ima taj kinseski zid ispred tebe. Hugo i ti i caša ispred. Ko je ta oso- 
ba koja je na slici pitam se.? Prema meni i kada si sa mnom bila takva bila nisi kao 
tamo ti i Hugo. Nemoj molim te da se ja pokajem što sam te upoznao i da ti kažem 
nemoj molim te da me više uznemiravaš.  
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Fri, Jul 20th 2018, 8:14 am

ONA: Hugo je naziv pića, a ne ime muskarca. (To je bio sav odgovor na ovoliko mo 
je pisanje. Sada znam kako se zove taj mušakarac čije ime nije htela da kaže, napiše. 
Svaku reč koju sam napisao je istinita i ona to zna i zato čuti i nema opravdanja. Zna 
da sam u pravu. Da nije tako i da nije kriva, i da je neko drugi, druga, izvinjavao bi 
se, pokušavao, pokušavala da se opravdava, objašnjava. Ma neko bi skočio sa mosta 
posle raznih mojih ovakvih da kažem optužbi. ).

Fri, Jul 20th 2018, 2:05 pm

Poslao samo joj link, pesmu sa Youtube od Tonija Cetinskog. Ako to se zove ljubav. 
I poslao poruku, moju ne mogu da kupe. (Misleći na svoju ljubav). Poslao sam joj 
ovaj tekst koji je iz našeg razgovora i nalazi se već ovde u knjizi. 

JA: Zar ne žele svi biti voljeni ili da oni vole nekoga. ONA: Da, al ne na istom nivou 
Onda sam ja manijak. ONA: Neki kupuju ljubav i donekle su zadovoljni. (Nisi, misli 
na manijak.). JA: I to što kažeš, kupe je. ONA: Kupe? Pa ti si napisala kupuju, do - 
dao sam. ONA: Razumem. Kupuju - kupe novcem, poklonom. JA: Novcem, poklo -
nom. ONA: Ja pomislih kupe, sakupljaju. JA: A druga strana pošto verovatno to si 
ne može priuštiti, uzvraća ljubavlju i oboje su zadovoljni. ONA: Slažem se i to je 
neka vrsta ljubavi. 

17.07.2017

ONA: Tvoj izbor. (Ovde se vidi da se slaže sa ovim načinom i vrstom ljubavi. To su 
njene reči koje je pisala pre godinu dana). JA: Mene kao što vidiš ne mogu da kupe. 
ONA: A mene su kupili?  JA: Nečim, ja ljubavlju nisam. Zar nisi rekla da te ljubav 
ne interesuje. ONA: Nismo deca, znamo šta hoćemo. JA: Preko sexa. Dal je bilo 
vredno sve to što mi odmah nisi rekla da tvoja riba košta i sex, pa da sam znao šta da 
ti kupim. Očigledno duša moja ti nije bila dovoljna. ONA: Ovo je vređanje.JA: Pa to 
je istina. Pričamo, to je to što onda imaš da ponudiš da bi dobila to što hoćeš. Napi- 
sala si, nismo mali znamo šta želimo. Vređanje je i kada nekog upoređuješ, spuštaš, i 
upoređuješ sa drugima, to jest ko koliko ima i šta može da ti pruži. Znači nije ti bitna 
ničija duša, nego tvoj interes. Bio bi ti Miroslav dobar da ima para, auto, nekretnine, 
da je dolazio češće i da ti je ispunjavao želje, izvodio. kupovao. ONA: Ja ne upore -
đujem. JA: Ne uopšte. Naravno da to radiš. Vidiš da znaš šta hoćeš. Ipak gledaš šta 
ko ima i nevažna ti je ljubav, voliš li ga. Važno da ispunjava tvoje potrebe i ono što 
znaš da hoćeš. Mene na taj način ne možeš dobiti i ako volim, ja se ne kupujem a tek 
onaj koji sve to ima što ti želiš. tek on može da takve menja, kupi. Može da ima bilo 
koju. Sve što su stekli smatraju svojom imovinom. ONA: Ja nisam bilo koja. JA: Je- 
si, ja te znam. Sve znam o tebi i mnogo više što misliš, ti samo želiš biti nešto. 
ONA: Možda za tebe sam kao svaka. JA: Ti to i jesi, dama nisi a prvo trebaš znati 
voleti, pružiti. ONA: Naravno da sam nešto. JA: Šta si! Halo, mene ni dijamant da 
staviš na sebe ne možeš zadržati. ONA: Da li sam dama, to ima ko zna, vidi se. JA: 
Halo, ja te poznajem a kada tad će i taj neko drugi da te upozna, onu tvoju stranu. Ti 
imaš dva lica. ONA: Kakav problem imaš ti? JA: Nisi uvek ljubazna. Ja imam prob- 
lem ili ti. Pa ja ovakav mogu da imam bilo koju ribu. ONA: A ti imaš više od dva 
(Valjda misli na lice). Hello nastavio sam. ONA: Imaj....JA: Ja te znam dušo moja 
mnogo više no što misliš. Ja znam kako dišeš, šta misliš, kako se ponašaš. ONA: Ja 
se neću hvaliti. To ti misliš. JA: Čime da se hvališ? Čime? Halloooo, čime! Hahahha 
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JA: Dobro se jebeš, ljubiš, ljubazna si, fina, kruta, ledena, bez emocija,bez suza.
ONA: Ako nismo odgovarali u tome onda i treba ovako. JA: To sve ti radiš ne JA:
Ja te poznajem, ništa ne traje dugo, nikakva gluma. Ok odgovorila je. JA: Što misliš 
što si toliko dugo sama, ništa ne traje dugo. ONA: Ne brini ti za moje kvalitete. JA: 
Nemaš ih, halllooo. Kruta, nedodirljiva. ledena. Je si ga pitala spavao bi sa tobom i 
ljubimcem! pokazala svoje mane. ONA: Koje su moje mane? JA: Znaš ih sama. Pre- 
više i uzdižeš sebe u odnosu na druge i malopre si to pokazala, rekla. Miroslava mo- 
žeš zadržati samo ljubavlju, ne ti, nego bilo koja, ja nisam na prodaju. ONA: Odlič -
no, sve je onda jasno. JA: Tako je. Mene možeš kupiti, dobiti samo kada voliš. Ništa 
drugo me ne može zadržati i da imaš vilu, kuću na sprat, besan auto, sve ono što ti 
voliš i želiš. Čak ni dobar sex, ako ne voliš ne možeš me zadržati, i imati. ONA: Ok, 
to su tvoje želje, htenja. Ne, to je nešto što vezuje dvoje uzvratio sam. ONA: To je 
ono što želiš ti. JA: zbog toga su u vezi, odnosu, braku, kada toga nema a samo je 
interes,onda ni ne dolazi do toga,zar ne?.Nego su samo frend with benefits a živi bili 
videćeš kad tad ko je bio u pravu. ONA: Samo pozitiva J JA: Kao što sam pisao, 
već i pitao. Ko ste vi? Imam pitanje? čime bi ste mene Miroslava pridobili, dobili, 
imali ? ONA: Ničim ne bih pridobila, dobila, imala...

Kreativna si ti . ima još šta bi trebala napisati. U odnosu na tebe. mene ne interesuje 
šta imaš. Gde živiš, ko si. Ne ni sexom. Samo emocijama. postupcima, ljubavlju. 
Moraš voleti!!. Videla si . Kada vidim da nešto nije u redu. Ustajem, oblačim se i 
odoh. Žao mi je što posle nedelju dana pisanja, kuckanja sa tobom nisam obraćao 
pažnju na reči koje si pisala. Tada mi to nije bilo važno. Da sam još onda shvatio ko 
si. Ne vezuješ se, nije ti važna ljubav. Gledaš ko šta ima i koliko, da bi uz njega bila 
dama i višlJA: Da imaš koristi i eto nisi bila sa bilo kim. Mene si gledala sa visine, 
uvek je bilo po tvom. Tako si se ponašala i kada smo bili uživo. Za tebe sam bio pro- 
lazna avantura. Zato nismo prijatelji, zato nisam javan i ne postojim, sada se plašiš i 
slova TK. Zato me nisi zvala da dođem. Da dolazis ti, jer Bože Miroslav ti ne može 
ispuniti ono što ti želiš. Mogu zahvaliti Bogu što nisi me finansijski više koštala. 
Zdravstveno jesi. Vremenski jesi. Pretpostavljam da si prema drugima med i mleko, 
jer naravno tako treba. Trebaju te zavoleti i da opravdaš njihov trošak oko tvog bora- 
vka, putovanja, večeri i sl. No kad tad bi videli tvoje lice i zašto si sa njima. Nisu te 
upoznali kao ja. To se zove sponzorstvo. A ja sam imao čisto srce dušu, zavoleo a 
nisi znala da ceniš. Još mi glumiš u tebi sam, osećaš me, i sl. Želela si me samo tele- 
sno i radi sexa. Vidiš da su u laži kratke noge i da su svi sve znali osim mene, u stva- 
ri nisam hteo da im verujem. Hteo sam da im dokažem da greše. Pa valjda ja nju naj- 
bolje u dušu poznajem. Ona je moja srodna duša. Kao i tvojim rečima od pre tačno 
godinu dana. Oni kupuju tvoju ljubav i po tebi tu nema ništa loše.. Znači prodaješ i 
telo i dušu. ONA: Sram te bilo... to što nisam sa tobom ne znaći da sam sa nekim iz 
interesa. A to, šta te tvoje prijateljice misle....toliko, nebitne su. Sada vidim da je bila 
greška sve ovo. Ti ćeš meni da kažeš šta je sponzorstvo...sram te bilo. Ja tebe koštala 
, ne mogu da verujem šta pišeš. Upravo si tim rećima pokazao ko gleda kroz materi- 
jalno i ko je materijalista. JA: Ti gledaš celo vreme i uvek si me upoređivala koliko 
zarađujem, imam. ONA: Ja? Pa ti si sam rekao da nemaš. Šta onda ima da se upore -
đuje. JA: To si ti radila. Ja sam čovek, imam, dušu, umem da volim. ONA: Ok. JA: 
Iskren sam, nisam nedorečen, tajnovit. Moje emocije sam uvek pokazivao. ONA: Ni 
je više bitno. Neću da razvijam diskusiju. JA: Za tebe je diskusija.Ja pišem romane a 
ti dobar dan. (Mislio sam na to da sam stalno mnogo pisao a ona je štura u tome i 
uvek je u našim razgovorima pisala po reč dve ili tri). ONA: Želim ti uspeh u pisa -
nju. Samo napred. JA: Nisam to mislio. Nego u komunikaciji sa tobom. ONA: Sve 
smo rekli već. JA: Ja da, ti ne.Ti se braniš čutanjem. Imaj hrabrosti pa me nazovi. 
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ONA: Nema potrebe da te zovem sada. Vređas me, neću da se rapravljam. JA: Neću 
da te vređam. Pitaj se da li to mene vređaš. Ok je. I ovo je mnogo... napisala je. Zo -
vem je i ne želi da se javi. Ja sam sa tobom bio do pola pet, kada si polazila na put. 
Sve si znala, nisi htela ništa da kažeš, ćutiš. Pitaš li se da li je bilo iskreno. Kako je 
meni? Kako mi je bilo danima. Nisi pokušavala od kada se znamo, kada ti pišem, 
govorim, napadam u vezi nečega, da mi daš argumente i da me razuveriš da nije tako 
kako sam mislio. A ja sam bio spreman i ovaj izlet u Austriji da ti oprostim. ONA: 
Miroslave, nisam ja za tebe, niti ti želim loše. JA: Nisi misliš, za druge da.  Javila si 
se juče, kao da se ne poznajemo. Bez ijedne ljubazne reči, opravdanja, empatije, 
emocije. ONA: Da, kada javno iznosiš naše stvari. JA: Rekao sam ti u njima nema 
ružnog. Niko za to ne zna, a i dalje ti smeta, jer želiš da kriješ da si imala sa mnom 
nešto. ONA: Da, to je naše, samo naše, ko treba da zna ti znaju. JA: Mene nije sra -
mota kao tebe. Neka znaju svi. ONA: Ne radi se o sramoti. To je lična stvar. JA: Ra- 
di, u tom ima ljubavi, priča i ja tebe ne krijem. Nisam ni ranije nikog. ONA: To ti 
tako radiš. U braku si, a ne krijes da imas neku. JA: Ne kod mene je javno. Ja sam u 
braku samo na papiru. Ti nisi ali svoje muškarce kriješ i nigde se ne vide sa tobom. 
ONA: Gde to ? JA: Kod mene gde god sam išao bio sa kim sam, slika ima svuda. 
Nisam krio ni od prijatelja koga sam imao. Od kada sam tebe upoznao, niti imam 
nekog, niti sam bio sa nekim. Treba da ti je na čast. ONA: Izvini treba da idem. 

Sat, Jul 21st 2018, 1:43 pm

Video sam da je ljubimac bolestan. Šta god mislila o meni, volela, ne volela. Ja nje -
ga volim i želim mu brz oporavak i šaljem mu ljubav jer ja sam ljubav. ONA: Hvala 
ti, biće dobro, mora. JA: Mora. Reci mu da sam ga pozdravio i da ga volim. Hoću, 
hvala odgovorila je. 

Sun, Jul 22nd 2018, 12:17 am

LJUBIMAC

JA: LN. ONA: Laku noć. Kako je ljubimac? (Zato sam joj se i javio da bih to pitao 
jer sam mislio i brinuo kako mu je. Vodila ga je kod veterinara i stanje mu je veoma 
kritično po život). Ne znam, možda bolje odgovorila je. Posle podne sedeći u gradu 
u kafiću doneo sam odluku da ću u sredu kada mi legne neka uplata da idem da 
odem na put i da ih obiđem. Ne zbog nje nego da vidim tog psa koga sam zavoleo. 
Trebao sam tim novcem pokriti neke druge troškove no odluku sam doneo da ću to 
potrošiti na put i obilazak. 

Sun, Jul 22nd 2018, 9:50 pm

Ljubimcu  nije dobro...kritično je. JA: Baš ceo dan mislim na njega, mogu mu slati 
samo svoju ljubav, misli da ozdravi tako. Hvala odgovorila je. Stopirao bih zbog 
njega i došao da ga vidim. ONA: Sedim ja pored njega. JA: Pa ima li terapiju? To 
kažem da znaš koliko ga volim. ONA: Sve je primio što može...sada samo ostaje da 
vidimo, ovo je kritična noć. JA: Ne misli tako, nego to prolazi, biće sve ok. ONA: 
Ne, tako jeste. A ja mislim pozitivno. JA: To tako jeste je neko drugi rekao koji tako 
misli samo. Veliki je on i biće sve ok. Šapni mu da je Miroslav rekao da ga voli i da 
mora da ozdravi. Ne može on da zna ko koliko sati, dana života ima. Mi smo kod 
veterinara bili napisala je. Ne, već da je ova noć kritična. JA: Voli ga najviše što mo- 
žeš i ja ću.  Idi u .. suze mi pošle. ONA: Da, nisam ga ostavila kod veta, u kancelariji 
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sam sa njim. Ostano celo vreme napisao sam. ONA: Naravno tu ćemo da budemo. A 
doktor pitao sam? Tu je na deset minuta napisala je. JA: Misliš kući gde živi, pa će 
vas obilaziti. Da, zvaćemo ako treba. Mi smo u tatinoj kancelariji, ne kod veterinara. 
Ukapirao sam, i kako je? od mene ima svu ljubav da znaš. Znam, mene hvata 
panika, ali ću da izdržim. Naravno, tu sam, ljubi ga! odgovorio sam. ONA: Izgleda 
da je baš, baš. (Misli na to kako nije dobro). Zvala sam veta, pao je. Ljubimac je pao 
pitao sam. Da odgovorila je. Pa zar ne leži pitao sam. Evo infuzije, došao je vet. JA: 
Biće mu dobro, šaljem mu ljubav. (Baš sam se zabrinuo i bilo mi je teško i empati -
sao sam sa njom). ONA: Neće. Šta neće pitao sam. Male su šanse rekao je vet. JA: 
Jojjj hoćeeeeee, moraaaaaa. ONA: Da ga vidiš!.... vidi se da je loše. JA: Stavi ga u 
krilo! Evo me pored njega. JA: Nije isto, ako možeš neka ti leži u krilu. Strah me da 
će da mi umre tako. JA: Budi uz njega tako, nećeeeee, pričaj mu, voli ga!. ONA: Uh 
teško..Znam i meni jeeee. odgovorio sam. ONA: Jutros je bio dobro do 12h. JA: 
Biće, mora i da spava. Ležim sa njim na podu. JA: Pokrite se nečim. I ja sam to ra -
dio, stavi nešto dole da ne vuče hladno i pokrij ga. Nije ovde hladno odgovorila je. 
JA: Bez obzira, čim se ne pomeramo. Pokrila sam ga mojom trenerkom. JA: Privij 
ga uza sebe! Ne mogu, strah me. Zaspao je. JA: Moraš da te oseti. Zašto strah, stavi 
glavu svoju na njega, leži mu tako da zna sa si tu. Zna da sam tu, spava. JA: I ti dre- 
mkaj. Ne smem da zaspim. JA: Dremkaj, važno da si tu, a infuzija teče još ili je 
primio. Primio, otišao je vet. Malopre je izgledao kao poluživ. JA: Pa ta infuzija će 
mu pomoći, potrebno je vreme. Primio je i pre toga svašta, oko osam. JA: Neka spa- 
va, biće mu dobro. Tu sam u mislima sa njim. Da, hvala. Može jedna molba? 
Naravno odgovorio sam. Pusti poruku s vremena na vreme da ne zaspim, ako budeš 
budan. Oki, jesam i biću zbog njega budan. ONA: Probudio se, pričam mu. Otvori 
srce i dušu svoju kao nikada do sada sam joj napisao. ONA: Dobro si mi rekao da ga 
pokrijem. Ti si ovo prošao. Ovo nema veze sa tobom i sa mnom. JA: Ovo ima veze 
sa njim, šta me briga za tebe, ja njega volim. (Tu sam si već podigao pritisak, o čemu 
ona misli sada). Tako je, odgovorila je. JA: A shvatićeš koliko je veliki ovaj Miros- 
lav, jednog dana. Pošaljem joj ovaj post: Kako je lepo imati nekog ko ti kaže: Ako ti 
bilo šta treba, tu sam, to znaš. To je onaj trenutak kad osetim da mi zaista ne tre -
ba (više) ništa. I onda, dodatno shvatim da nam je od svih potreba danas najpo -

trebniji Čovek. Brankica Damjanović.  ONA: Naravno. Ne mogu dugo da kucam, 

oči me bole. Nisi u obavezi da kuckaš sada. JA: Pitala si me da te budim i da budem 
tu. Imaš li nekog osim mene sada? ONA: Ako si budan, imam. (Hoće da kaže da ima 
koga i da nije samo sa mnom na vezi). JA: Imaš!? Oki. Laku noć. (Tu sam već si po- 
pizdeo). ONA: Ne razumem te? JA: Pitao sam te imaš li nekog osim mene sada da je 
tu noćas, rekla si imam. ONA: Trenutno si ti tu, ostali spavaju. JA: Budi nekog. Pro- 
budi ih! ONA: Neću. JA: Poslao sam ti sliku sa tekstom. Ja sam tu zbog njega. Da ti 
imaš iskustva sa psima napisala je. JA: I sa psima i sa ljubavima. ONA: Ne mešaj to 
sada. JA: Veterinar je otišao da spava, njemu je to posao i sve jedno mu je. Ja sam tu 
jer volim tog psa, to da ti bude jasno. ONA: Nije mu svejedno baš, pune mu oči suza 
bile. I meni su, šta misliš kako mi je!? ONA: Ne znam. Ako ti ne kažem kako bi zna- 
la, lezi uz njega. Meni je užas. Spava, premestio se dalje malo. Uspeo da ustane. Ne 
brini, on to ne voli. Slušam kako diše. JA: Sada je bolestan neće da se buni. Kako 
kada je u krevetu pored tebe. (Mislio sam na to kako jer kod kuće su spavali zajedno 
i bili nerazdvojni). ONA: Hoće, mrda se. Ne pavaj dodao sam. ONA: Dremam, hla -
dno je. Imam stres. JA: Nadji nešto pa se pokrijte. Znam da nije lako, morate se po -
kriti, ne pavaj. ONA: Da, zamalo da se komiram. JA: Ostavi zvuk da čuješ? (mislim 
na to da čuje telefon kada joj se javim. Javljao sam se u proseku na deset petnaest 
minuta. Takve su i bile pauze u dopisivanju). Šta on radi pitao sam. ONA: Ostavljen 
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je zvuk. Evo pomerio se, išla sam da ga pokrijem. JA: Imaš gde ti da legneš ili neka 
fotelJA: Doneli smo dušek i kasetofon, inaće bih poludela. JA: Spava li? Kako ti 
izgleda. Spava, malo bolje. Nije onako obamro, podigao je glavu. Tek je dva..(dva 
ujutru.). JA: Noć je uvek duga. Kada je neko bolestan i kada se nešto čeka. Da, vi -
dim odgovorila je. Samo da mu bude dobro dodao sam.Posle nekog vremena sam joj 
poslao poruku. Budi se! ONA: Zamisli ne čujem. Pojačaj ton napisao sam joj. ONA: 
A njega sam čula kako mrda. Što nije sa tobom na dušeku pitao sam. ONA: Neće. 
Baš čudno napisao sam. Taka je odgovorila je. JA: Znaš da ima tako kada osete, da 
odlaze od kuće. (Kada osete da će umreti da ode pas od kuće i umre negde drugde). 
Da znam napisala je. JA: Pokrivaj ga, mazi ga i ljubi. Znam da znaš. ONA: Mrda se, 
spavaj ti. JA: Tu sam još. ONA: Da, nije on dobro L JA: jesteeeeee, samo mu je 
potreban san.(Već je mene hvatala panika). ONA: Ne može da hoda, stoji. JA: Pa bo- 
lestan je, to je prolazno, neka leži, pava. Sad sam ga grlila malo, teško diše na mome 
nte. JA: Pa i mi kada imamo temperaturu ili sl. sećam se tebe. Baš je slab napisala je. 
JA: Biće sve to ok, treba ta terapija da deluje, treba vremena, šta ti je rekao, kada će 
doći vet ujutru. Pre osam, ne sećam se. JA: Pa da će mu terapiju još, kada bude do -
šao. ONA: Sve je živo primio. JA: Na osam sati primiće novo. Noć je i on u ovo 
vreme spava. Joj teško mu je!.. napisala je. JA: Verujem, ljubi ga. Reci da ga i ja 
ljubim, pričaj mu, sećas se. Pričaj mu naše doživljaje, njega i mene. Da te pozovem 
pitala je. Možeš. 

Mon, Jul 23rd 2018, 5:44 am

Pozvala me je. Nismo se odavno čuli. Uglavnom je razgovor bio spor, noćno tih i 
umoran. Teko smo po nešto rekli i tu sam bio da bih je održao budnom. Pas je ležao 
na podu a ona na tom dušeku. Govorio sam joj da leži uz njega, da ga grli, ljubi, da 
mu priča. Kod kuće su stalno bili zajedno, u krevetu su noću spavali zajedno. Neće 
govorila je. Zna on da sam ja tu i sl. Nadamo sam se i verovao da će preživeti noć i 
da će dočekati veterinara ujutru. Na trenutke smo zadremali oboje. Trgla se i progo- 
vorila. Umro je, Miroslave umro je. Ja kažem nije, jeste odgovorila je. Reko ustani 
pa ga dodirni, proveri. Oslušni mu srce, diše li.  Jeste umro je rekla je i glas joj 
polako prelazio u paniku. Kao kod kezavog deteta. Ja sam i dalje insistirao da ga 
dodirne, proveri, da bude sigurna, da se oprosti od njega. Oprosti se rekao sam. Ne 
mogu da ga dodirnem. Idem kući rekla je. Nemoj da ideš govorio sam joj, pozovi 
veterinara da dođe, probudi ga. Uspeo sam je ubediti da ga pozove i pozvala je sina 
da mu kaže. Saćekat će veterinara sada da dođe. Zamislite mene sada kada je rekla 
da je umro, kako su meni krenule suze i emocije. Nos mi se zapušio, ne mogu da 
govorim. Očekivao sam tako nešto i od nje jer su bili deset godina nerazdvojni. Da 
će kako mene čuje i ona slično reagovati. Meni kada je ženka haskija umrla, to je 
bila tragedija. Bio sam cele noći tako uz nju. Kada je prestala da diše, sve sam živo 
pokušao da je povratim. Ona nije smela ni da ga dodirne. Pitao sam je gde će ga sah- 
raniti. Razmišljali smo zajedno o tome. Neko mesto gde su uz reku često išli u šet -
nju, negde gde je on voleo da jurca. Ne zna ni sama još, raspitat će se ko nekog gde 
su svoje pse sahranili. Imala je i ideju da ga sahrani u šumi kod vikendice. Znam gde 
je ona i rekao sam negde u dvorištu. Ne. On je voleo šumu i da jurca tamo, a šta ako 
se vikendica proda. Najbolje je onda u šumi. Prekinuli smo razgovor jer je bio vete -
rinar. Pošla je kući i pozvala me je ponovo. Pričali smo dok je hodala ka stanu.Rekla 
mi je eto govorio si mi kako ću plakati, kako ćeš videti moje suze i hvala što si noćas 
bio uz mene. Ja reko bio sam jer sam ga zavoleo i da sam mogao doleteo bih i bio 
tog trena tamo uz njih. Prekinula je vezu jer je stigla do zgrade i da mora da vidi šta 
će a i sa sinom gde da ga sahrane.Rekao sam joj da mi se obavezno javi šta su uradili  
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Ostao sam u šoku i sav uplakan a i razočaran njenim ponašanjem u ovoj situaciji. 
Očekivao sam drugačiju reakciju od nje. Naravno da sam odmah imao ideju da mu 
napišem pesmu.“Noćas je jedna zvezda pala.“ Nisam više ni spavao. Baš sam bio 
dole, bio uplakan, slinav i mnogo empatičan i tužan. Pre podne sam je recitovao i 
snimio i obradio. Imala je objavu na zidu sa slikom da je napustio i otišao, gde sam 
tu pesmu joj tamo i postavio a i poslao sam njenoj, tada zajedničkoj prijateljici. Ne -
ma je ceo dan. Nije mi se javljala, iako sam očekivao. 

Mon, Jul 23rd 2018, 1:08 pm

Poslao sam i postavio pesmu tada. Hvala, videla sam odgovorila je. JA: Gde ste ga 
stavili da spava? Večeras u šumi iznad vikendice. Mislim da će tamo. Umotala ga je 
i sredila moja drugarica.  JA: Daleko je, vidi tu pored reke. ONA: Ne može ovde, 
može na kraju staze, skroz. On je voleo da trći tom šumom, tamo je i Kali sahranjena 
JA: Ili negde na samom placu vikendice. I obeleži to mesto napravi nešto. ONA:Ako 
bude prodata? Šumu neće da diraju. JA: Tek onda nećeš odlaziti u šumu, onda bolje 
na kraj staze uz reku. ONA: Zašto? JA: Sećanja, obilaska. (Mislio sam pošto je to 
daleko i retko bi se tamo odlazilo). ONA: Dona su odneli, a ja ga se sećam još uvek. 
(Nije bila prisutna kada je taj pas sahranjen). JA: Odneli drugi! Ti trebaš biti tamo 
kada ga budete nosili. Da biću odgovorila je. JA: Hvala. ONA: Ispratiću ga. Laka 
mu zemlja dodao sam. Spakovala sam mu neke stvari, da budu uz njega, moje i od 
sina i igračke. JA: Daaa. Poslao sam joj tekst pesme ovdeJ.  “Znam bio sam tu 
kada si odlazio na neko bolje za tebe mesto. Samo ti znaš zašto si otišao i gde ideš. 
Ostao si u srcu mom, u našim srcima i duši. Bio si ovde sa svrhom da brineš, čuvaš, 
da voliš i da budeš voljen. Vikali su na tebe kada nisi bio dobar i ljubili te da budeš 
Voleo si šetnje pored reke, slobodu i sve druge. Čuvao je i brinuo kako spava i diše 
li ljubav tvoJA: Znam zavoleo si i ti mene iako je ljubit nisam smeo al si zato svoj ti 
zivot za nju dao ceo. Znao si me gledat, kako napast, tako i me ljubit čudno. Sesti 
mi u krilo, iako mi nekad i nije bilo milo. Al zavoleh ja te tad, iako i nisi bio mlad. 
Ima neko bolje za te mesto sada, gde ćeš srećan jošte biti i znam da ćeš uvek ti kad 
god peške išli mi, tu sa nama biti. Noćas je jedna zvezda za te pala i nekome je 
novi život dala. U njoj će tvoja duša biti i znam, kada me sretne da ćeš to ti biti 
Ovu pesmu za te pišem, ovog jutra. Da u njoj te jošte živiš, kako danas, tako sutra. 
23.07.2018

Hvala. Eto, rekao si da ću plakati...JA: Znam, i ja sam baš, baš. 

Tue, Jul 24th 2018, 12:11 am

Mogla si da mi napišeš šta ste i kako uradili. ? Znaš da sam to od tebe očekivao. 
ONA: Zaspala sam. Spavaj odgovorio sam. (Prošla je ponoć i nisam mogao da izdr -
žim te sam joj poslao poruku. Znam da se ne odvaja od telefona. 

Tue, Jul 24th 2018, 1:10 pm

Dva puta sam propustio njen poziv. Nećeš da se javiš ili ne možeš?  Evo me! Bio u 
kupatilu i kuhinji, prao veš i sudove. ONA: Da te pozovem? Zovi odgovorio sam. 
Dva puta me je pozvala i pričali smo. Naravno nije išla da ga isprati. Našli su nekog 
ko se sa tim bavi i sahranjuje tako da su ga dali da odnesu, i sahrane u šumi. 
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Pitao sam za mesto, rekla je da mu je objasnila gde da ga sahrani. Otvorio sam zapis 
pesme i recitovao sam joj na glas, uživo. Posle završetka razgovora sam joj napisao 
ovu poruku. Ne kažeš tako se namestilo da ja budem tu. (Njen komentar je bio da to 
što sam ja bio uz nju te noći se tako namestilo, ili eto slučajno se dogodilo). I ne na -
pominješ kako je mogao bilo ko drugi i neko drugi biti uz tebe (ispada da ih ima ko -
liko hoćeš). Zahvališ mi se a onda tako nešto govoriš. I da nije tako, to se ne kaže. 
Nego si mogla reći da od svih sam ja taj koji je trebao tu uz vas i njega biti. Kada 
sam ti malopre čitao pesmu, veruj da sam očekivao suze. ONA: Pesmu sam pročitala 
ranije, jos juče... Ti si bio tu i hvala ti... Sve što ti kažem ti izvrneš. Očigledno je da 
si ti bio tada na mesindzeru i da je tako trebalo da bude. Ne znamo se mi od juče... 
JA: Bili i drugi ili su mogli ali nisu. meni je drago da jesam a ja ne izvrćem što ti 
kažeš nego kako to kažeš, ima razlike. ONA: Nisam ništa loše mislila, to znaš. JA: I 
naravno da sam trebao ja biti uz njega.Hajde reci iskreno bi li neko putovao i dolazio 
zbog njega? Rekao sam ti, u nedelju sam doneo odluku da ću krenuti sutra u sredu i 
doći da ga vidim. ONA: Retko ko, naravno. JA: Jer sam ipak mislio da će biti živ. 
Da se to desilo i da je otišao a da sam bio tamo. onda bi videla kako se voli neko i 
moju reakciju. ONA: Ok, on je otišao dostojanstveno. JA: Naravno, najveća hrabrost 
je pokazati emocije i pred drugima koji je vide. ONA: Svako neka radi kako oseća. 
JA: Kako ume?! Tvoja osećanja prema njemu bi trebala biti najveća, zar ne?. Jer du- 
šo moja on nije bio predmet, nego duša koju sam i ja zavoleo. ONA:On je bio voljen 
od mene deset godina. JA: Naravno. Sinoć si prepoznala post, lajkovala i povukla 
ga. Šta reći? ONA: Nisam povukla! Lajkovala sam pesmu. Post sam pročitala, mož -
da slučajno nešto pritisla. JA: Ne pesmu! ( Nije bilo reč o pesmi koju sam napisao a 
ona misli da je za to pitam). Ništa nije slučajno. ONA: Moguće da je bilo slučajno. 
JA: Samo da nije namerno to je važno. Sve što ima veze sa mnom, niti lajk, niti po -
deliti neki moj post. ONA: Čekaj čas, šta sam uradila, nešto like slučajno, pa unlike. 
Moguće, bila sam na zidu i lajkovala pesmu, to sam ti rekla. JA: Vidi, ja sam ženjen, 
pa moram da brinem. (Zezam se na to, kao kada ili da smo imali dogovor da niko ne 
zna za nas, pa da mi to ne radi. Deli, šeruje, komentariše razne statuse od drugih koje 
ima za prijatelje. Uvek mi je bilo krivo, zar moji postovi za nju nisu dobri i ono što 
ja radim i ko sam.). ONA: Ne razumem? JA: Pa možda neko kontroliše i gleda laj -
kove i komentare! Tebi? Pitala je. Prate me!  Znaš li koliko sam ti slika poslao oda -
vde sa jezera? ONA: Ko te prati? Što jezero? JA: Da li se udvaram, da li ne grešim 
sa nekom! Spomenuo sam jezero zato što sam upravo prošao pored, i mnogo slika 
sam ti poslao odatle. Uvek samo lepo. Nikada hoću i JA:. ONA: Šta i ja? JA: Kako 
bih volela to da vidim, dođem na dan bar i sl. ONA: Nikada. (Hoće reći nikada nije 
izgovorila, poželela da mi dođe u goste, da provede vikend, da se kupa ovde i bude 
sa mnom. Tamo je odlazila sa nekim na neko jezero.). JA: Tako je, nisi.! ONA: A, 
nisi odgovorio, da li je meni upućeno ono da oteraš nekog u pm? (Napravio sam 
post, tekst gde sve ima granica u tome kada nekom stalno izlaziš u susret u nečemu i 
da li takve oterati u pm. Kao da je grize savest čim se pronašla sama u njemu. Kao 
da je bilo za nju namenjeno). Koje i dalje pitam. ONA: Post o teranju u pm. JA: Šta 
si se ti tu pronašla, post i nije ličan. Asocijacija. ONA: Znala sam tvoj odgovor. JA: 
Poznaješ me. Ja imam muda, pa ako želim, reći ću ti, bez posta i ne javno. ONA: 
Ops! Nisi znala? Nisu velika ali ih imam. Znam odgovorila je.  Bio sam kod kuće u 
stolici i moj mačak mi je bio u krilu pa sam joj poslao dve fotografije da ga vidi. 
ONA: Tužan? ljubi ga.  Pošaljem joj ovaj post: Nekad ti se u životu pojavi osoba i 
od prvog momenta znaš da je to osoba bez koje možeš čitav život bez ikakvih 
problema! Samo je malim smajlijem uzvratila. 
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Wed, Jul 25th 2018, 12:41 pm

JA: I imao noćas sa jednom curom do šest ujutru. Šta? Vodio ljubav. Ah, lepo odgo -
vorila je. JA: Bilo je veoma lepo! ONA: Uživao? Nego! Bilo bi još lepše, bio bih 
detaljniji, nisam znao hoće li pristati pa sam birao reči, detalje, šta joj radim i sl. 
Naravno uživao. ONA: Prevario si je, privolio. JA: Energija je čudo. Šta god da je, 
ima efekta rekla je. Daaaa odgovorio sam. ONA: Bili su to lepi trenuci. JA: Hvala ti. 
ONA: Explorer :). Hihihi, daaaaaa. ONA: Lovio si trenutak.. za napad. Hahahha. 
Spontano je bilo odgovorio sam. Jeste, šalim se dodala je. JA: Ma naravno. ONA: A 
i nije bitno, nije naravno dodao sam. ONA: Bitni su ti osećaji. JA: još uvek prisutni.? 
ONA: To je neprocenjivo. Hiljade zvezdica :)))) Tooo,sve znaš. 25.07.2017 (Pošto 
sam već počeo pisati knjigu i ovo je na početku ceo tekst, razgovor ali sam joj pono -
vo poslao da je podsetim šta je tu pisala i da je to na tačno godinu dana sada, kako 
smo vodili ljubav preko žice ili ti mesengera ili veze).
Čim je ovo videla pozvala me je i propustio sam poziv. Javio sam se ali veza valjda 
nije bila dobra. Šta je ovo? Pitala je. Pa valjda si pročitala pitao sam. Da rekla je. 
Zaboravila si pitao sam. Jesam odgovorila je. Vidim, dodao sam. Poslao sam joj i 
ovaj post koji je bio na tadašnji dan. . JA: Nisam ja za ovo izveštčeno vreme. Meni 
su za sreću potrebne sitnice. Oči koje me gledaju zaljubljeno, zagrljaj u kojem 
poželim provesti večnost. Da mi  zadrhti srce u nečijoj blizini, da me stomak zaboli 
od smeha. Meni su za sreću potrebne sitnice. Skupe sitnice koje se ne mogu kupiti 
novcem.. Meša Selimović. ONA: Šta tu nije ok pitala je. JA: Da li sam ja rekao da 
nije? ti si potvrdila Mešine reči. Jesam, šta nije u skladu sa tim? JA: A što misliš ti da 
nešto nije. 

Wed, Jul 25th 2018, 8:52 pm

Poslao sam joj link da pogleda. Slušaj me? ONA: Ne razumem. Moje recitovanje 
odgovorio sam. Hoću malo posle odgovorila je. JA: Bio li je ceo svet kod tebe izme- 
đu suza i trepavica? Jedan svet jeste, odgovorila je. JA: Pitam samo. Ako! 
Odogovorila je. 

Thu, Jul 26th 2018, 11:16 am

Pošaljem joj ovaj tekst jer je to bilo na tadašnji dan pre godinu dana. 
A ti pitao sam. Puna energije, hihihiii ( Noćas smo vodili ljubav ). ONA: Mene je 
budio telefon. Puna :)  Dobar taj punjač :) (misleći na sebe). Hahahha. ONA: Onda 
tvoj ne valja! JA: Pa ja sam na moj i mislio hahaha. Da je punjač moj. ONA:Ne, 
mislila sam da tebe šta puni ne valja. JA: The best na tržištu što se može naći. ONA: 
Ohooo..Hahha nasmejao sam se, e što jes, jes.

ONA: Nemoj moje inicijale da stavljas više. Ne iznosi intimu!!! Lepo sam te 
zamolila. 

Thu, Jul 26th 2018, 3:47 pm

Dobar dan Miroslave. Kako si? Znaš kako mi je prazna kuća i kako mi ljubimac  ne- 
dostaje. Baš sam tužna, sama. (opet stavljam joj reči u usta jer sam očekivao tako 
neku sličnu poruku). Napisao sam prijateljici da želim da je obavestim jer ne znam 
da li je i kada i šta je i koliko ONA: Joj pričala o noći u kojoj je njen ljubimac umro i 
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hteo sam da zna da sam bio cele noći tu uz njih i da sam hteo doći, obići ne sumnja -
jući da on to neće izdržati i da će u međuvremenu umreti. Dobio sam ljutit odgovor 
da to kao ne trebam govoriti, da tražim neku potvrdu, neku zahvalnost i sl. Ne, odgo- 
vorio sam. Samo sam želeo da to znaš i koliko sam ja veliki kao čovek i osoba. 
Naravno u njenom tekstu i odgovoru to kao nisam. 

Thu, Jul 26th 2018, 11:28 pm

RED QUEEN

Dobro veče Miroslave. Čujem da si opet krenuo u napad na mene. Kažeš da lako 
možeš da mi naudiš. Baš bih volela da čujem kako. Ne očekuj da ne uzvratim, pre- 
duzeću adekvatne mere. Što li si se okomio na mene. Opet ti kazem da ne iznosi 
javno našu prepisku. Ti barem treba da znas pravila fb-a. Pozdravlja te RedQeen.

Red Queen da li vam je to novo ime? želite li da ne stavljam više TK, nego to ime.? 
Ja se na tebe nisam okomio. Niti te diram. Ti ne postojiš zar ne. Ja pišem o ljubavi 
na mom zidu i to nema veze sa tobom. Za daljnu komunikaciju sa ovim profilom je 
potrebno podneti zahtev za prijatelja. Ja pogledam dobro ko ga pošalje i ne prihva -
tam svakoga. Koga prihvatim, volim da ga upoznam. Moji nisu tu radi reda, nego 
lajkuju, komentarišu i dele moje objave.

Posle par dana, odmah negde početkom meseca ili ti nedelju dana kako je ljubimac 
je umro i ostala je bez njega, otišla je na more. Naravno o tome je pričala još na po -
četak leta i raspusta da će ići i verovatno je to odavno imala isplanirano i sa kim i 
gde ali tobož je znala da kaže da ne želi da me povredi, da to neće više nikada raditi i 
da joj je bilo lakše da prećuti i ništa o tome ne govori. Ni koga ima, gde će ići, šta 
radi i sl. U stvari ona još uvek traga za nekim svojim princom na belom konju koji 
će joj ispunjavati njene snove. Još uvek nisam tada nisam znao sa kim je u vezi i ko 
je taj muškarac. Dok jednog dana početkom meseca avgusta nije mi se na zidu poja- 
vile objave od prijatelja kojeg imam ovde gde je na moru u Grčkoj. Hajde da pogle -
dam ih i posle par fotografija ugledam nju na njima i njih dvoje zajedno. Wow koji 
šok. Takav me je neki hladan znoj oblio, neka struja i nelagoda prošla celim telom. 
Nisam mogao da verujem. Ne, nema veze on kao osoba. Mogao je biti bilo ko. 
Srećna, nasmejana. U obilascima, putovanju i naravno plažama, zalscima sunca. 
Slikali su jedan drugog i po negde su zajedno. Naravno na njegovim slikama. Kod 
nje njega nema. Uvek je tako bilo, verovatno to radi oduvek i biće možda jednog 
dana kada bude stigao taj princ na belom konju. Ovaj konj tamo nije. Provodi se, 
kupa se, svuda plaže, izlasci naravno samo je ona na slikama. Njih neko mora da 
napravi, fotografiše ali se ne vidi ko je. Kada je gde god išla putovala, nikada nije 
bila sama i neke stvari se ne mogu sakriti od javnosti. Kad tad se sve sazna. Dugo su 
bili dole, negde tri nedelje. Vratili su se jer je počinjala školska godina i trebala je da 
se vrati. Igrom slučaja sam ukapirao da i kada je trebalo za sve da važi prvi radni dan 
u ponedeljak da za nju nije jer su još bili u putu. Vratila se i nastavila svoj stari život 
od ranije. Pokazala je svoje pravo lice da je ljubav ne interesuje nego da koristi žen- 
ske moći i da muškarci joj ispune ono što ona sama nikada neće moći. Provela se 
dobro ceo raspust, putovala, bila i uživala naravno u svojim trenutcima. Od ljubavi 
se ne živi ali se uz ljubav lakše živi kada se ima sve ostalo. Uvek će biti muškaraca 
koji će zbog želeti da nekoj ženi kao što je ona tražeći srodnu dušu ili da bi došli do 
društva, takođe provoda i sexa želeti i ispuniti te neke prohteve. Ona je toga svesna i 
sada se pokazala u pravom svetlu ko je još na početku kada smo se upoznali a ja u to 



 Miroslav Zuha / Pravo lice jedne FB ljubavi

258

sve nisam verovao. Povremeno prateći a i ne namerno vidjao sam po neki post zaje- 
dničkih prijatelja i komentara, slika jer je još uvek trajalo leto. Hvatao me je ego 
naravno i želeo sam i neku osvetu a najviše me je pogađalo to što sam znao šta misli 
o tim svojim prijateljima.  Bio sam ih zvao i slao poruke želeći da ih upozorim i da 
nije ona ta takva kakva se predstavlja i da je niko ne poznaje tako kao ja i šta ona o 
njima misli i govori. Naravno da ih to nije interesovalo niti su mi verovali. Moji po -
stovi su vezani za pisanje knjige, delova dešavanja i želeći naravno da to ona prati 
jer znam da je tu i gleda da nešto slučajno ne odam i da nas neko ne poveže i da se 
sazna da je to ona.  Posle nekog posta i komentara naše zajedničke prijateljice gde 
naravno stoji uz nju.. Demantovao sam joj to jer imam dosta dokaza šta su govorile i 
pisale jedna za drugu, otišao sam u blok na FB i nismo više prijatelji. Toliko o 
prijateljstvu koje će većito postojati između nas.
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ZAKLJUČAK

Moram priznati da kako vreme prolazi da mi je sve teže i da pišem o ljubavi, svaki 
post ima veze ili neka pesma o tome. Da mi je svaki dan sve teži i da iako sve ovo 
znam i sve što se dešavalo i naravno prosudićete sami kada budete kao čitalac stigli 
do kraja. Ako znate zašto nekoga volite onda to nije prava ljubav. Ako volite nekog a 
ne možete objasniti zbog čega, e onda je to prava ljubav. Možda se kaje, shvatila je 
da je pogrešila i svesna je kao i što je pisala da je to njen izbor bio i njena greška ako 
je ali to ona nikada neće priznati. 
Polovinom Avugsta meseca sam se na osnovu posta njenog prijateljstva ili ti veze sa 
tim muškarcem on postavio nešto u vezi ljubavi. Kontaktirao sam ga i nastavli smo 
dugo se dopisivati o svemu i svačemu. Naravno o njoj. Raspitivao se da li znam ko 
je taj jedan muškarac sa kojim se viđa i sa kim je bila na jezeru. Evo je ista priča. 
Sve što je radila sa  mnom to isto radi i sa njim. Naravno da je bila na jezeru jer je 
leto još uvek trajalo. Da ima samo prijatelja i nije ni sa kim u vezi, ne bi prečutala i 
sakrila sve te podatke ni ovom novom prijatelju sa kim je provela leto a on, čovek 
misli da su u vezi i nada se da će vreme pokazati to. Saznao sam svašta i da u odno -
su na mene nije nikada ni kod nje u stanu bio. Posle toliko provoda, putovanja nije 
ni na kafu pozvan. Da i on je bio samo friend with benefits ali to još toga nije sves -
tan. Da prema njemu ne gaji emocije i ima neka osećanja, nebi ništa krila i ne bi sa 
drugim bila. A ja još uvek verujem da se pojavim u njenom gradu i da je pozovem da 
bi ponovo moja bila. 

Možda će ova priča imati nastavak neki, ja to ne ali univerzum verovatno sve zna. 
 

. 
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O  P I S C U

Miroslav Zuha rođen je 1959 godine u Beloj Crkvi. Odrastao u ovom 
gradu i osnovnu školu završava u tom gradu. Elektrotehničku školu 

„Nikola Tesla“ završio je u Vršcu. Otac dva, sada odrasla sina. U 
životu se bavio krativnim poslovima kao samostalani preduzetnik. 

Jedan deo života živeo je u Kruševcu, Beču, Nemačkoj, 
proputovao je deo Evrope.

Od 2000. godine samostalni preduzetnik. U svet Aikidoa i borilačkog 
sporta ulazi u svojoj 50 godini, a od 2012. godine ulazi u priču 

mrežnog marketinga i edukacije. Ulaže u svoje obrazovanje i lični 
razvoj. Pročitao je mnogo knjiga i vlasnik je bogate zbirke knjiga. 

Bavi se coachingom, uspešno radi sa klijentima i svojim znanjem ih 
motiviše i vodi do cilja. Završio je mnoge edukacije, jedna od njih je 

Master Mind na Akademiji kod Zorana Vignjevića, predstavnik i 
predavač programa Moć Podsvesti. Manadžer je Mrežnog Marketinga

I zastupnik nekoliko kompanija. Za sobom ima nekoliko desetina 
seminara sa raznim mentorima i ljudima iz poslovnog i edukativnog 

sveta. Pohađa edukacione kurseve iz oblasti poslovnih veština, 
komunikacije i ličnog razvoja. Svoje predstavljanje vrši i putem video 

snimaka na društvenim mrežama a sve u cilju dostupnosti i 
iskazivanju  stečenog znanja.

U proleće 2017-te godine ulazi u svet poezije i pesnika. Kreće sa 
recitovanjem, snimanjem i obradom pesama raznih poznatih autora i 

pesnika. Izdao je knjigu “One i Ja”,zbirku pesama “Muza”. Ovim 
delom “Pravo lice jedne FB ljubavi” želi da se bolje predstavi dok 

sledeću  lagano piše. 
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završava brisa je  iz rijate je i i b ira je . N , da i je ti

re i uta i veza iz eđu dve duše? Da i jubav i a sa  jed  ice?

I a  sa  aut r reče, u jed  d sv jih fejsbu  statusa, „sr d a

duša je sva   ti g e a bi  ji ači  da t riješ
v astitu svrhu i s isa “. ejsbu  sva a  ije s isa živ ta, a i je

sve više zastu je  u je u, ta  da se i ad e z a a ji

ači  se ut a jubavi, ja jeste svrha živ ta i živ je ja, že

tv riti.

                                                                                                 Nataša Đur vić,
isac

Živimo u vremenu kad su nam različiti svetovi bliži nego ikad, zahvaljujući onome
što se zove društvene mreže. Zbog čega su osmišljene i postale dostupne svima ne
bih mogla sa sigurnošću da tvdim, (jer mnogo je mišljenja i svako od njih bi se
moglo smatrati istinitim), a dokaz koji ide u prilog tome da stvari mogu imati lice i
naličje, jeste upravo knjiga o jednoj ljubavi, u čiju sadržinu je Miroslav Zuha utkao
sve od momenta neobavezne prepiske preko početka rađanja najtananijih osećanja
pa do njenog fejsbuk završetka, iznoseći detalje koje i te kako mogu da zaintrigiraju
svakog čitaoca.

Pitanje koje se nameće jeste da li je ljubav već rođena negde, začeta u nekom delu
vasione, samo su načini na koje dolazi do nas različiti, tj. da li su nam neke stvari,
osobe, događaji sudbinski određeni ili je život, prosto, skup posledica naših odluka i
radnji koje preduzimamo? Odgovora je mnogo, isto koliko i svetova, odnosno ljudi,
jer svaki čovek je čitav kosmos. Autor daje svoje viđenje, potkrepljujući ga
argumentima, ali ne uskraćuje mogućnost onima koji se makar delom budu našli u
ovim redovima, da daju svoje odgovore ili da tragaju za novim, jer „postoji juče,
ono nas čini, ali ne treba da utiče na sutra“.

Inače, ova književna vrsta, tzv. priče iz inboksa, veoma su popularne u svetu. Kod
nas nije zaživela, ali Miroslav Zuha je napravio iskorak u tom pravcu. Otkrivajući
nam, direktno, razgovore iz inboksa sa osobom koju naziva ONA, suočava nas sa
stvarnošću i nekim delovima naših bića koja možda krijemo i od sebe samih, ali i sa
onom lepšom stranom društvenih mreža, pa i ljubavi, koju upoređuje sa plesom. I
da, ljubav jeste večiti ples za koji nam je potreban pravi partner, jer muzika nije
uvek milozvučna.

„Čik to reci svom bližnjem“ rekla je ONA u jednoj prepisci, navodeći da je lakše
ispovediti se neznancu, je samo jedna od rečenica koja nas navodi na razmišljanje o
suštini ljubavi, shvaćene u najširem smislu reči. Da, upravo tako i započinje njihova
komunikacija, da bi se kasnije iz toga izrodila strast.

Da ovo nije površno štivo i da njihovi akteri nisu ljudi željni reklame, koju svoju
intimu unovčavaju tek tako, već da su njihovi razgovori, sadržajni, raznoliki, topli,
da u njima ima svakog od nas pomalo, uverićete se na prvo čitanje.  Neke stvari će
vas nasmejati, neke rastužiti, nečiji postupci, možda, razočarati, ali vas, svakako,
neće ostaviti ravnodušnim.

Na fejsbuku sve počinje onim što se zove zahtev za prijateljstvo, a završava
brisanjem iz prijatelje ili blokiranjem. No, da li je tim prekinuta i veza između dve
duše? Da li ljubav ima samo jedno lice?

I kako sam autor reče, u jednom od svojih fejsbuk statusa, „srodna duša je svako ko
ti pomogne na bilo koji način da otkriješ vlastitu svrhu i smisao“. Fejsbuk svakako
nije smisao života, ali je sve više zastupljen u njemu, tako da se nikad ne zna na koji
način se put ka ljubavi, koja jeste svrha života i življenja, može otvoriti.

Nataša Đurović, pisac

mr.Zucha
Typewriter
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IMENA LJUDI, AUTORA, PISACA, PESNIKA KOJI SU 
POMENUTI U KNJIZI 

Miroslav Mika Antić
Charls Bukowski

Uroš Ramović
Nevena Milosavljević

Meša Selimović
Igor Čobanović

Ana Bučević
Nada Bučević

Ivo Andrić
Paulo Koheljo

Matija Bećković
Brankica Damjanović

Dr.Nikola Čanak
Milan Izano

Duško Radović
Jelena Novović
Tatjana Pupovac

Momo Kapor
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S A D R Ž A J

UVOD………………………………..…………………………...4

DODAJ PRIJATELJA    02.03.2017……………………………..5

thSKITNJA   Fri, Jul 7  2017, 7:23 pm…………………………….7

thTRAUMATIČNA NOĆ    Mon, Jul 10  2017, 1:19 am….………8

PET JEZIKA LJUBAVI...............................................................10

BIOENERGETIČAR...................................................................11

th
MANIJACI   Mon, Jul 10  2017, 4:55 pm..................................12

th
NIVO SVESTI    Mon, Jul 10  2017, 10:10 pm.........................13

DAJ RIBU RIBU RIBU DAJ  Sun, Jul 16th 2017, 12:08 pm....20

HILJADE ZVEZDICA  Tue, Jul 25th 2017, 12:11 pm..............30

th
CAKANO       Sat, Aug 19  2017, 1:58 am.................................46

th
IZLAZIM   Sat, Aug 19  2017, 6:20 pm.....................................48

I NI JEDNA DRUGA POSLE NJE  Tue, Oct 3rd 2017, ...........82
                  
PRVI PREKID   Thu, Oct 26th 2017, 2:06 pm………………...86

EKSKURZIJA   Fri, Oct 27th 2017, 5:41 am………………….88

NJEN RODJENDAN   Fri, Nov 24th 2017, 6:29 am………...110

VEČERA Mon, Nov 27th 2017, 9:14 am…………...………..112

DIVNA PRIČA   Tue, Feb 6th 2018, 9:39 am………………..153
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FBI RADI    Tue, Feb 6th 2018, 8:33 pm…………………...…156

ŽENSKAROŠ   Tue, Feb 13th 2018, 10:46 am………………..166

NEDOSTAJEŠ   Fri, Feb 16th 2018, 9:26 am…….………...…169

TELEVIZOR     Sun, Feb 18th 2018, 11:16 pm.........................172

SLUŠALICE    Tue, Feb 20th 2018, 6:11 pm………………….174

ZELENA   Sun, Feb 25th 2018, 10:12 am……………………..178

POPLAVA   Sat, Mar 3rd 2018, 11:21 am……………..……….181

ONE I JA  Mon, Mar 12th 2018, 11:57 am…………………….185

TVRTKO  Mon, Mar 19th 2018, 10:17 am…………………….190

SVINJA - DINJA  Tue, Apr 10th 2018, 7:06 pm……….………201

GLASOVNA PORUKA   Sun, Apr 29th 2018, 4:37 pm.............204

ANDJELA   Wed, May 9th 2018, 6:21 pm..................................208

ŠVAJCARSKA / EKSKURZIJA Fri, May 25th 2018, 9:23 pm..211

DRUG     Sat, Jun 30th 2018, 4:39 pm........................................231

SILA    Wed, Jul 4th 2018, 4:13 pm...............................................239

AUSTRIJA   Sun, Jul 8th 2018, 12:36 pm...................................241

PRIJATELJICA    Fri, Jul 13th 2018, 4:36 pm............................244

POVRATAK    Thu, Jul 19th 2018, 2:01 pm...............................246

LJUBIMAC     Sun, Jul 22nd 2018, 12:17 am.............................251

RED QUEEN   Thu, Jul 26th 2018, 11:28 pm.............................257
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O KNJIZI SU REKLI (TESTIMONIJAL)

Kada sam prvi put pročitao roman Bible of Life, zapravo kada sam pročitao
prvu stranicu, ovoga po mnogo čemu posebno izuzetnog romana, zastao sam
pomislivši da takav roman imam i sam na svom fejsbuk profilu. Prekinuo sam
čitanje ali tu noć nisam mogao zaspati. Dočekao sam jutro sa razmišljanjem
da li to vredi bilo čemu.? Novi dan sam započeo novim čitanjem. Čitao,
tumačio, razmišljao. Nenadano u trenu sam shvatio da čitam nešto potpuno
novo što do sada niko nije pisao. Da u rukama imam tekst možda novog
pravca u modernoj književnosti. Autor je na fascinantan način od
korespodencije na Fejsbuku, stvorio priču u formi romana koja zadovoljava
sve elemente velikog književnod dela. Priča ima svoj tok, dakle, kičmu. Od
uvoda do epiloga, što u ovoj formi nije bilo ni malo lako izvesti. Autor
Miroslav Zuha na veoma suptilan način, periodično iznosi filozofski stav
unapred rečenom i time puno toga objašnjava čitaocu, što ovoga tera da
nastavi sa čitanjem. Mislim da će ovaj roman dobiti laskave komentare i
kritike i svih istinskih poznavalaca pisane reči, kako kod nas tako i šire u
svetu. Miroslav Zuha je svojim romanom Bible of Life, doneo nešto apsolutno
novo u srpskom a i šire, književnom miljeu. Uz jedan mali savet čoveka koji
je ovo više puta čitao, a budućim čitaocima: "Ne žurite i ne čitajte ovo delo u
jednom dahu" jer je ono studiozno stvoreno i tako ga i treba čitati.

Branko Mijatović Šabac. April 2019

Gospodine Zuha. Pročitala sam, rekla bih, Vaše remek-delo. To je moj utisak
jer je roman poseban. Moram priznati, da do sada nisam imala priliku da
radim recenziju na ovako, prilično intrigantan sadržaj. S obzirom na to, da ste
se u ovom romanu dotakli kompleksnih nauka psihologije i filozofije i,
izražavali ste se, veoma slobodno, mislim da je to delo za posebnu čitalačku
publiku.

Petrica Nana Veselinovic Mart 2019
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