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ABECEDA MOJEGA ŽIVLJENJA
Prevedel Slavko Barič

Grenko-sladka abeceda (sleherne?) žen(sk)e
Abeceda mojega življenja je pripoved o razočaranju, izgubljenih
iluzijah, zablodelih pričakovanjih, prevari, občutku krivde, strahu
pred staranjem, strahu pred življenjem. Je univerzalna zgodba o
nezmožnosti pristnega (sporaz)umevanja, iskanju nadomestnih
zadovoljitev, hlastanju za uspehom in denarjem.
Avtorica najde v vsaki črki abecede nevralgično točko zakonske zveze in
neprizanesljivo secira plehkost medsebojnih odnosov, obuja spomine, išče
vzroke za svoj zakonski brodolom, njen premislek pa občasnim zdrsom v
sentimentalnost navzlic prevevata ostroumen humor in izbrušena ironija.
Vesna, Beograjčanka na pragu petdesetih, ki jo je mož zapustil zaradi
mlajše izbranke, pospravlja njegove osebne stvari in čaka, da bo zvečer
prišel ponje. Napetost in napade panike poskuša umiriti tako, da v
razmišljanjih išče proste asociacije za vsako črko abecede (takšna je tudi
struktura romana) in ob tem analizira svoje preteklo življenje. Zgodba se
razplete z zadnjo črko abecede, ko protagonistka predela svoje travme in
zbere dovolj poguma za dokončno slovo.

»… je Mirjana Bobić Mojsilović izredno profilirana avtorica, ki očitno
obvladuje vse registre tako žurnalističnega kot tudi literarnega pisanja …«
Gabriela Babnik, Delo

Pazljivo in radovedno kot alkimist dodajam muškatni orešček v govedino, zrnce
karija v paradižnikovo mezgo, odpiram in ovohavam lončke z začimbami,
dodajam poper in olivno olje, med prsti drobim lovor, vse delam po občutku,
tako kot v ljubezni. Kuham, ker te ljubim. Jem, ker te ljubim.
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Mirjana Bobić Mojsilović
(roj. 1959) je novinarka in
pisateljica, ki živi v Beogradu.
Od leta 1979 je objavila že
celo vrsto kolumn, intervjujev
in esejev v večini srbskih
časopisov, kot avtorica in
voditeljica je sodelovala v
številnih televizijskih oddajah.
Izdala je več romanov in zbirk
kratkih zgodb ter napisala nekaj
odmevnih dramskih besedil.
Dnevnik srbske gospodinje (2000)
je njen romaneskni prvenec,
ki je leta 2009 v slovenščini
izšel pri založbi Sanje in
požel navdušenje slovenskega
bralstva. Drugi prevod Bobić
Mojsilovićeve v slovenščino je
roman Abeceda mojega življenja.
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