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ЦРВЕНИ СНЕГ

По сто ји ви ше на чи на да се не ко уби је. 
Мо же се не ко ме за би ти нож у сто мак. 

Не ко ме оду зе ти хлеб од уста.
Не ко га од бо ле сти не из ле чи ти.

Не ко га стр па ти да жи ви у ло шој ку ћи.
Не ко га на  гна ти да се уби је. 

Не ко га ра дом из мр цва ри ти. 
Не ко га у рат по ве сти итд. 

Тек по не што од све га то га за бра ње но је у на шој зе мљи. 

Б. Брехт

Чим сам је ви део уту че ну, упи тао сам: „Шта ти је, је си ли бо ле сна?”
„Са мо сам ста ра.”
На по љу је си пао снег, а уну тра је, као по оби ча ју, би ла го спо ђа Ма -

хи зер и по ла ко коп ни ла у ти ши ни по пут оних ко ји ћу те а има ју мно го
то га да ка жу. Ова ста ри ца ко ја је по ста ла вр стан мај стор у слу ша њу,
али и вешт ше грт у при ча њу, би ла је мо ја ба ка. Да је иоле то хте ла, у
ства ри би сва шта има ла да ка же. Али шта ја че кам... Зар уну ци ни су ти
ко ји тре ба да ис при ча ју при че оних ко ји су им прет хо ди ли?

жу то

Мо ја ба ка ро ди ла се јед не но во го ди шње но ћи пре мно го го ди на, као је -
ди на ћер ка же не ко ја је од га ји ла пе то ро му шке де це. Би ла је то нај то -
пли ја зи ма ко ју пам те ис ку сни стар ци на у че ни да свет ту ма че по
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прав цу ве тра, об ли ку обла ка и бо ји жи та. Не бо је би ло то ли ко про -
зрач но да би му по за ви де ле лет ње но ћи. Зла том прот кан, сја јан ме сец
тре пе ра во је бли стао из над ва ро ши. Ба би ца Ру ки је је, по ди жу ћи гла ву
ме ђу но га ма по лу све сне же не, за цвр ку та ла: ,,Че сти там, Не за хат, до би -
ла си ћер ку сјај ну као овај ме сец.” Мо ја ба ка је, за раз ли ку од тек ро ђе -
них сме жу ра них бе ба, и у мо мен ту ро ђе ња има ла сне жно бе ли тен,
ру ме не обра зе и сјај у очи ма.   

Ка да је бе ба уне та у са лон да је ви де ста ри ји уку ћа ни, ме се чев зрак
што је кроз про зор оба сја вао про сто ри ју бла го  се по ву као у стра ну, из
по што ва ња, пред сја јем но во ро ђен че та. Пра де да, ко ји се ро дио на исти
дан сто јед ну го ди ну ра ни је, пра ћен за чу ђе ним по гле ди ма уку ћа на,
устао је из кре ве та за ко ји је био при ко ван тач но се дам де сет и два да на
и, на кон што је зба цив ши те жак јор ган са се бе дрх та вим но га ма чвр сто
стао на под, при хва тио је уну ку у на руч је. Са ги њу ћи се ка де те то вом
уху, ста рац ис пу сти по след њи дах и из го во ри: Ма хи зер.

И та ко је пра де да ни не слу те ћи ду бо ку уса мље ност што по чи ва ис -
под пре те ра не ле по те ме се ца, са мо тре ну так пре сво је смр ти на де нуо
пра у ну ци име Ма хи зер – злат но жу ти ме сец.

И по ред то га што су не ки ва ро ша ни, чув ши за вест, не про ми шље но
го во ри ли: ,,Чим се ро ди ла, пра де ди је ду шу узе ла, дај, бо же, да је не сна -
ђе не ко зло”, де вој чи ца је од тог да на у ку ћи по ста ла сун це ко је се ра ђа,
бли ста ва зве зда и ме сец што си ја. Ње на мај чи ца, ко јој је ли це оста ло ро -
ша во по сле пре ле жа них бо ги ња у де тињ ству, у си ћу шно те ло сво је ћер -
ке утр ља ва ла је ми ри сне со ли да се не би осе ћа ла на зној, и ба де мо во
уље да јој се ко жа не би су ши ла. Ко су јој је пра ла у ла ван ди ном рас тво -
ру, а обр ве бо ји ла угље ном. Сје ди њу ју ћи цве то ве ка ди фе – за кри стал -
но ја сан глас и ли сто ве ли му на – за свеж дах, ку ва ла је си ру пе док се
до бро не за пе ну ша ју. Ми рис је из ку ће у ко јој су се крч ка ле раз не биљ -
ке сти зао и до нај у да ље ни јих на се ља. Иако су му шкар ци из ва ро ши ди -
за ли обр ве и не го до ва ли, за дрх та ли би и уз ди са ли од овог за мам ног
ми ри са ко ји им је пу нио плу ћа. Ка да год би Ро ша ва Не за хат, ка ко су је
сви у ва ро ши зва ли, же ле ћи да пре ко де та та спе ре ту ро ша вост са се бе,
из ја ви ла: „Мо ја ћер ка би ће нај леп ша у овој ва ро ши, сви ће се окре та ти
за њом”, а ста ри це су, збо ра не као да су по је ле ли мун, цок та ле и гун ђа -
ле: „Мо ли се ти за ње ну сре ћу, а не за оно што ће ви де ти у огле да лу. Бог
ру жни ма сре ћу да је”. Ро ша ва Не за хат, ко ја је по се би зна ла да ру жни
баш и не ма ју сре ће, оглу ши ла се о са ве те ба бу ска ра, и на ста ви ла по свом.
Тек ка да јој је ћер ка по ра сла и по ста ла као ме сец, баш као што јој име ка -
же, схва ти ла је за што су се то ли ко при бо ја ва ле ле по те. 

Мо ја ба ка по мај ци је пре ра но од ра сла; гру ди су јој на пу пе ле још
док је би ла де те. Ко са јој је ми ри са ла на ла ван ду, ко жа на ка ди фу, а глас
јој је био кри стал но чист. Обр ве су јој би ле из ви је не по пут те ла ви о ли -
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не, тре па ви це ду ге стре ле, нос си тан као ма сти о ни ца, а уста ма ле на вла -
жна пе ћи на... Још од ње не је да на е сте го ди не, ого ва ра њу скло ни, ала ви
про сци по че ли су сва ки час да им до ла зе. Иако ни је про мо ли ла нос на -
по ље, мла ди ћи су је, чув ши за ње но име ко је се у та ла си ма про но си ло
кроз ва рош, као мач ка џи ге ри цу вре ба ли иза ба штен ског зи да да је ма -
кар јед ном ви де и по пут за то че ни ка суд би не ше та ју ћи го ре-до ле мер -
и ли сле пу ули цу у ко јој је жи ве ла. А они ко ји би је слу чај но угле да ли,
сме ста би се за тре ска ли. За ове мла ди ће, лу де од љу ба ви, ко је су во ди -
ли ха џи ја ма што кру же око Ка бе, хо џа ма сна жног ду ха, чу ве ним ви да -
ри ма и зва нич ним док то ри ма, пред ста вља ли их астро ло зи ма ко ји су
обе ћа ва ли да ће им, сем пред ви ђа ња, бу дућ ност и про ме ни ти, ле ка ни -
је би ло. Не са мо да им ни је би ло ле ка не го су сва ке но ћи – и по ред ба -
ти на ко је су до би ја ли од сва ког од пе то ри це бра ће де вој ке за ко јом су
из га ра ли, па чак и оних ме ђу соб них – уста ја ли у глу во до ба из по сте -
ља, и ре ђа ли се пред вра ти ма ње не ку ће по пут пра зних фла ша по шан -
ку. Све ове пра зне фла ше би ују тру јед ну по јед ну по чи сти ли улич ни
ре да ри, ста ри ја бра ћа или би се они са ми скло ни ли; а по не кад би се
фла ше по ло ми ле у па рам пар чад. Украт ко, и по ред свег тог про клет -
ства ње не ле по те, на ули ци, сва ки би дан по чи њао и за вр ша вао се не -
ким до га ђа јем. На мр го ђе не ба бу ска ре кад год би про шле ули цом
од ма хи ва ле су гла вом уз крц ка ње вра то ва и цок та ле по на вља ју ћи – ле -
по та је про клет ство. 

Про су див ши да ће, ако се ово на ста ви, мо ја ба ка у на руч ју не ког хај -
ду ка за вр ши ти у пла ни ни или ће не ко од му шких из по ро ди це упа сти
у не во љу, отац је од лу чио да је уда пре не го што бу де ка сно. Има ла је
са мо че тр на ест го ди на ка да су је да ли за мог де ду да би  се што пре скра -
си ла, и да ова че та лу да ка, ви дев ши да је не чи ја, оде сво јим пу тем је дан
по је дан као пер ле на ни за не на бро ја ни ци. Те но ћи ка да се уда ла, је дан
мла дић из ва ро ши пу цао је се би у ср це, а дру ги се као она пра зна фла -
ша ба цио са ли ти це. Шта ви ше, ожа ло шће на мај ка оног ко ји се про -
стре лио је по сле че тр де сет да на оста ви ла ње го ву кр ва ву ко шу љу на
вра та ба ки не ку ће. Сва сре ћа да мо ја ба ка та да ни је би ла ту.

Хо ће ли де да, ко ји се до че пао та ко ле пе де вој ке, у тој ва ро ши ко ја се
пре тво ри ла у гро бље за љу бље них оста ти ме ђу мр твим љу бав ни ци ма,
тра ча ра ма без дла ке на је зи ку и зна ти жељ ни ци ма што пре вр ћу очи -
ма? По ку пио је све што има и са мла ђа ном же ном пре се лио се у Ис -
тан бул ко ји му је до тад био не по знат, усред огром ног мо ра за го нет ки.
Оста так жи во та мо ја ба ка, го спо ђа Ма хи зер, про ве ла је у том гра ду
што ми ри ше на јод у ко ји је кро чи ла са че тр на ест го ди на. Исти на, иако
јој је ми рис јо да из да љи не до пи рао до но са, пр вих осам го ди на у Ис -
тан бу лу про ве ла је а да мо ре ни је ни ви де ла. Пр ви пут га је ви де ла ка -
да ју је муж уве че, тог да на кад им је син по шао у шко лу, са њим и
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ћер ком у сто ма ку, од вео на со ду у је дан би фе на оба ли. „Би ла је ноћ,
мо ре се од мо та ва ло ис пред ме не као мно штво рол ни там но пла ве сви -
ле. Про стран ство ко је не бих по тро ши ла ни да сам чи тав жи вот кро -
ји ла ха љи не од ње га”, опи са ла га је. 

Мој де да је био на о пак чо век. Ње гов бес, ко ји за час бук не и спр жи
све пред со бом, у ви ду си вог обла ка пе пе ла сру чио би се на ње го ву же -
ну и де цу. Ра ни је ни је био та кав, али из го ди не у го ди ну ње го во ср це је
там ни ло по пут оник са, су ши ло се и ка ме ни ло. На жа лост, ни је про на -
шао оба лу ко ја би га смек ша ла, ве ро ват но за то што је умро пре не го
што је по стао де да. Остао је тврд по пут свих оче ва у на шој по ро ди ци.
Кри вио је сво ју же ну за то што је оти шао из ва ро ши у ко јој се ро дио,
од ра стао и ода кле су по те кле че ти ри ге не ра ци је ње го вих пре да ка, што
је био при мо ран да до ђе у Ис тан бул у ко ме ни је имао ни ког свог, што
му по сао ни је ишао и што се при кљу чио ка ра ва ну оних ко ји су са ко -
ња спа ли на ма гар ца. Да она ни је би ла то ли ко ле па, ни шта се од то га не
би до го ди ло. Кад год би се из нер ви рао, си пао је псов ке. „Кур во, тво ја
ле по та ме је до крај чи ла”, из свег гла са ви као је на сво ју же ну уз бу њу ју -
ћи це ло на се ље. Ле по та због ко је је сво је вре ме но лу део на по слет ку је
по ста ла узрок ње го ве не сре ће и ње гов нај ве ћи не при ја тељ. За пра во,
он је ве ро вао у то. 

Сва ке но ћи би пио, и што се ви ше опи јао се ћао се свих не прав ди
ко је су му на не се не, и што се ви ше се ћао, ви ше би пио и у ку ћу не би
ула зио док не пад не мр тав од пи ћа. Чо век ко ји би на ули ци је два ста -
јао на но га ма, по што би пре шао кућ ни праг, пре тва рао се у ла ва, ур лао,
ди зао бу ру, и сва ко ве че из на ла зио не ки раз лог да тре ска же ну о зи до -
ве. То ли ко ју је ту као да су бу ком про бу ђе не ком ши је мо ра ле да са кри -
ју гла ву под ја стук да би по но во за спа ле. Же не би на ред ног ју тра до шле
код мо је ба ке, ба че не у ћо шак по пут вре ће пе ска; док би жи во ме со и
из гње чен хлеб ста вља ле на ме ста по мо дре ла и рас кр ва вље на удар ци ма
мог де де што јој их је, на ро чи то у ли це, за да вао да ис ка ли бес због ле -
по те ко ја му је, ка ко је ве ро вао, за цр не ла жи вот; ме ђу со бом су се са -
шап та ва ле: „Не ка јој бог да сре ћу ру жних.”

Из да на у дан бле де ла је и ве ну ла мо ја ба ка. Очи су јој из гу би ле сјај,
а пут ру ме ни ло. Ко са јој се пре тво ри ла у клуп ко бе жи вот них дла ка а
ду ша јој по ста ла мрач на као на пу ште не згра де. Дух и чу ве на ле по та,
то пи ли су се кап по кап. Иако ју је мо ри ла ту га ко ја јој по пут ки шни -
це ис пу ња ва пу ко ти не, ни ма ло је ни је по тре са ло то што је ле по та на -
пу шта, на про тив, ра до ва ла се што је се осло ба ђа. Уоста лом, још од
де тињ ства је ве ро ва ла да ле по та не слу жи ни че му сем да јој ства ра про -
бле ме, и ни је раз у ме ла оне ко ји су јој те жи ли. Мо ја ба ка је има ла три -
де сет го ди на ка да јој је муж умро од бо ле сти бу бре га. За по кој ни ком
ни је ни су зу пу сти ла. У овом стра вич ном жи во ту оста ла је са ма са дво -
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је де це, али ни по ми шља ла ни је да се вра ти у оче ву ку ћу. Не би се при -
бли жи ла ни вра ти ма на ко ји ма је оста вље на кр ва ва ко шу ља, ни ти ва -
ро ши ко јом су се ори ле че жњи ве пе сме по све ће не њој. Са ма је бри ну ла
о де ци, и тру ди ла се да им ни шта не за фа ли. Ни је је ла да би они има -
ли, ни пи ла, сти сну ла је зу бе и та ко их по ди за ла. Син је на кон гим на -
зи је по чео да ра ди у фа бри ци ста кла. Ћер ку, од но сно мо ју мај ку, ко ју
уче ње ни је за ни ма ло, мај ка је на те ра ла да за вр ши шко лу и по ста не ме -
ди цин ска се стра. По сле се уда ла за пр вог чо ве ка ко ји се ин те ре со вао за
њу, од но сно за мог оца. 

бе ло

Али на рав но, све ово се до го ди ло пре не го што сам се ро дио. Мо ја мај -
ка би стал но го во ри ла: „Тво ја ба ка је по че ла да се сме је по што си се
ро дио”. У се би је га ји ла уза врео бес пре ма сво јој мај ци. „Ми је, на рав -
но, ни кад ни смо ви де ли на сме ја ну”, по те гла би оштрим ма чем из уста.
От ка да знам за се бе она би, за све ло ше што јој се де ша ва ло, кри ви ла
сво ју мај ку. На при мер, ка да год би обу кла ха љи ну, за гле да ла би сво је
но ге у огле да лу и го во ри ла: „Ето шта се до би је ка да се бе ба ло ше по ви -
ја, ове кри ве но ге! А шта би с оним – жен ско је, па ће се ма ло ви ше по -
тру ди ти.” У сва кој при ли ци по ми ња ла би сво је де тињ ство; пу ца ла би
од бе са ка да би при ча ла ка ко ју је мај ка у ри та ма сла ла у шко лу. „Сви
жи ви су ћер ке сла ли у шко лу са уштир ка ним краг на ма и коњ ским ре -
по ви ма уви је ним у све тлу ца ве са тен ске тра ке. А ова мо ја, ши ша ла ме
ко си ро че и обла чи ла у пре ду гач ку ке це љу ко ја ми се за пли та ла око
но гу. Ду шу ми је узе ла да учим, још је и на мер но пра ви ла ру го бу од ме -
не и бру ка ла ме го ди на ма.” Иако је зна ла за при чу сво је мај ке, ни је мо -
гла да јој опро сти то што је ова же ле ла да је по ште ди про клет ства
ле по те. „Упро па сти ла ми је и де тињ ство, и ра ну мла дост.”

Ме ни ба ка ни је упро па сти ла де тињ ство. Шта ви ше, би ла ми је при -
ја тељ. Од свег ср ца. Осмех јој је био то ли ко то пао, а по гле ди не жни да
би крај ње смек ша ла сва ка мо ја сти сну та пе сни ца. Из нео бих све што
сам у се бе са крио, у ње ним не дри ма бих се нај лак ше ис пла као. Кад мо -
ра у ме ни на до ђу, ишао бих њој, за гњу рио гла ву у ње не то пле гру ди и
пу стио да мо ја ту га по ла ко оти че. Ка да би ме мај ка као ма лог ис ту кла,
ка да је умро Не ме чек из Па вло ве ули це, ка да бих пао и рас кр ва рио ко -
ле но, или ка да бих из ду ше па тио под те ре том деч је не ви но сти, увек
бих отр чао њој и са крио јој се ме ђу гру ди. И ка сни је док сам ста са вао
и од ра ста ња се пла шио, и због то га па тио, док су ме љу ди, љу бав и свет
отров но ра ња ва ли, ја бих опет на ње ним ми ло сти вим гру ди ма пла као.

„Ис пла чи се, би ће ти лак ше”, го во ри ла би мо ја ба ка. Не жним пр -
сти ма про ла зи ла би ми кроз ко су до пу шта ју ћи да се сит ис пла чем док

Premo{}ewe /  79



се не осло бо дим бо ла што се ус та ла сао у мом ср цу. Она, ме ђу тим, ни
пред ким ни је пла ка ла ни ти је мо гла да се опу сти. 

Ка да јој по не ста не стр пље ња и ка да пук не не мо гав ши да из др жи
бол што јој гу ши ду шу, из све сна ге би удах ну ла и ре кла: „Ни сам мо гла
ни да одах нем. Ух!” Кад сам био ма ли ова ре че ни ца ми је би ла сме шна.
Сва ки пут ка да бих то чуо, ки ко ћу ћи се, пи тао бих је „Ба ко,кад ћеш на -
по кон ре ћи ’ух’?” „Ка да бу де па дао цр ве ни снег”, од го во ри ла би, а ја
бих за ро нио у ча роб на ма шта ња. Ни сам схва тао да је цр ве ном сне гу
на ди мак Ни кад, и стао бих да за ми шљам тај бај ко ви ти тре ну так кад
ми на ли це па да ју као нар цр ве не па ху ље; по ку ша вао сам да на го во -
рим ба ку да то из у сти, и да што пре до жи вим тај ве ли чан стве ни тре -
ну так. „Ба ко, ај де ка жи – ух. Мо лим те, ре ци са мо јед ном.”

„Ух”, ре кла би ба ка. „Си не, не мој ви ше да се вр змаш око ме не. За вр -
те ло ми се у гла ви, бо га ми.”

У ку ћер ку ко ји јој је остао од му жа, мо ја ба ка је га ји ла сво ју де цу
ши ју ћи по не кад не што ком ши ја ма за скро ман но вац, и као све ста ре
же не уме ла да од ма ло на пра ви мно го. И по ред то га што је кр пи ла крај
с кра јем, ни од ко га ни кад, па чак ни од сво је де це ни је тра жи ла по -
моћ. Не са мо да ни је тра жи ла, не го би, кад при гу сти, од не куд ва ди ла
не ки сит ниш за ко ји ни ко ни је мо гао да схва ти ка да га је и ка ко са ку -
пи ла, и да ва ла им да га по тро ше и из ву ку се из не во ље. 

Ви де ло се да на се бе не тро ши ни пет па ра, али је мно го во ле ла да
дру ге на хра ни и на по ји. На да ле ко чу ве на би ла су по слу же ња ко ји ма је
до че ки ва ла го сте.

С нај ве ћом па жњом по ста вља ла би тр пе зу за Но ву го ди ну. Не, ни -
је сла ви ла ро ђен да не. Шта ви ше, сма тра ла је не у ме сним да про сла вља
дан ка да јој је умро пра де да. Али, обо жа ва ла је да сла ви Но ву го ди ну,
ко ја је па да ла у исти дан. По што је ве ро ва ла у то – ка ко уђеш у но ву го -
ди ну, та ква ће ти и би ти, сва ке го ди не се тру ди ла да нас оку пи око ве -
ли ке, рас ко шне тр пе зе да ку ћи не не до ста је ра до сти и здра вља. Ка ква
је то тр пе за би ла! Нај пре би сто по кри ла хе кла ним стол ња ком са па ху -
ља ма, укра си ла би га име лом, ко ју је ку по ва ла цењ ка ју ћи се са улич -
ним про дав цем цве ћа, и бе лим све ћа ма у др ве ни ма свећ ња ци ма, што
су се, осим за Но ву го ди ну, ко ри сти ле са мо кад не ста не стру је. На сре -
ди ну сто ла сме сти ла би је ла што се спре ма ју у ве ли ким ко ли чи на ма
као што су сар ми це у ма сли но вом уљу, пу ње не ћуф те, за пе чен па тли -
џан, а из ме ђу њих по ста ви ла са ла те на огром ним та њи ри ма да мо гу да
на хра не вој ску, и пред је ла по пут ба ба га ну ша, ху му са са цве клом и пи -
кант ног на ма за од па тли џа на. 

На сто лу са нај у ку сни јим ђа ко ни ја ма, ни је би ло ал ко хо ла за то што
му мо ја ба ка, на па ће на по ред му жа ал ко хо ли ча ра, ни је под но си ла ми -
рис. Слу жи ли су се осве жа ва ју ћи на пи ци. Си ру пом за ли ве не ко ла че,
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све же и су во во ће, ре ђа ла је на сто чић пре не го што их по ста ви. На том
сто чи ћу би се оба ве зно на шли ба на не и пи ста ћи, ко је је ба ка сма тра ла
сим бо лом из о би ља. Ба на не чи ки та, ко је ни су та ко ла ко ула зи ле у ку ће,
за мо ју ба ку су би ле нај бит ни је обе леж је ње не бес пре кор не тр пе зе и
бла го ста ња чак и на кон што су по јеф ти ни ле. Се би их ни је ку по ва ла, а
ка да их за нас ку пи, не би их ни оку си ла. 

„Ба ко, узми ба на ну.”
„Ма јок, си не, не мам ја зу бе за то.”
Ни је би ло сла ђе ла жљи ви це од мо је ба ке. Ње ни зу би, спо соб ни да

ло ме и крц ка ју ле шни ке, ни су мо гли да за гри зу ме ка ну ба на ну, са мо
да би оста ло за нас. Нај леп ша је ла у свом жи во ту сам јео у ње ној ку ћи
за бри жљи во при пре мље ном на во го ди шњом тр пе зом. У нај ве се ли јим,
нај ла ко ми сле ни јим и нај бе збри жни јим да ни ма де тињ ства... Зна те,
оним што про ле те док треп неш...

Али као што се све, а не са мо оно ле по за вр ши, та ко је и овим го зба -
ма до шао крај. Го спо ђа Ма хи зер је пре ста ла да спре ма но во го ди шњу
тр пе зу те го ди не ка да је ујак Хик мет ре шио да гла ду је до смр ти. Ка да
је оти шла у за твор да га по се ти, за шта је је два до би ла до зво лу, и ви де -
ла да је њен син, сна жан као лав, спао на че тр де сет шест ки ла, не да
ни је по ста вља ла тр пе зу, не го је пре ста ла и да је де и пи је, и за ме сец да -
на смр ша ла де сет ки ла. Сви ма ко ји су јој ре кли: „Је ди, раз бо ле ћеш се”,
од го ва ра ла је: „Ка ко да је дем ка да мој син не је де. Не мо гу да зи нем, не
те рај те ме.” И по ред то га што је од ту ге пре ста ла да је де и пи је и по ста -
ла си ћу шна као пти чи ца, си ну ни је упу ти ла ни реч пре ко ра, ни ти је
по ку ша ла да га од вра ти. 

Ме ђу тим, мо ја мај ка, ко ја је у жи во ту пре свих, а мо жда и са мо на
се бе ми сли ла, и ко ја је то и од дру гих оче ки ва ла, са знав ши да ујак по -
сти, од мах му је на пи са ла: „Зар ти уоп ште не ми слиш на нас?” За њу је
мој ујак це лог жи во та пра вио са мо про бле ме. По ро ди ца је мо ра ла да
пла ћа це ну оно га што је на зи вао иде а ли ма, сви ма је за гор чао жи вот
због ра зних глу по сти ко је је сле дио. 

„Не ма шта ни смо ис тр пе ли због овог твог си на. Зар нам по ли ци ја
ни је до ла зи ла у ку ћу, ни су ли нас тре ти ра ли као псе пред вра ти ма за -
тво ра? Све нас је обру као, укљу чу ју ћи и се бе”, го во ри ла би мо ја мај ка.
Це ла по ро ди ца се удру жи ла да је осра мо ти. Она је при ча ла, а ба ки не
очи за гле да ле би се у ду бо ки бу нар ту ге, за гр ли ла би ста рог при ја те ља
– ти ши ну. Тај што је коп нио, што је оне мо ћао и по стао кост и ко жа
био је њен син, че до из ње не утро бе, ко је је до ји ла. Ни ко га ни је мно -
го жа лио, али су им, као и увек, би ла пу на уста ње га. 

До ла зи ли су уја ко ви при ја те љи и при ча ли. По сла га ће осу ђе ни ке на
зе мљи по пут ма лих мр твач ких сан ду ка. Не ће би ти ни ко га у око ли ни,
би ће пот пу ни мук. При ста не ли на то што од ње га тра же, ујак ће два -
на ест го ди на пи љи ти у го ле бе ле зи до ве. 
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„Ста ра, то се не зо ве жи вот. Због то га ти син гла ду је”, ре кли су.
„Во ле ла бих да је де”, по ру чи ла му је по при ја те љи ма. „Али, нек зна

да се не ћу љу ти ти ни ако не је де.” 
Ба ка је то ли ко ћу та ла, и то ли ко све слу ша ла да је на кра ју све раз у -

ме ла. Има ла је раз у ме ва ње за свог си на ко ји се по ми рио са смр ћу, иако
је ис ход би ло оно што ће је нај ви ше за бо ле ти. Ујак је умро те го ди не.

„Био је као пти чи ца. Лак као на дан свог ро ђе ња”, са су за ма у очи ма
ре кла је ба ка, по пр ви пут се не устру ча ва ју ћи да пла че пре да мном.
„Са мо му је ми рис био дру га чи ји. Ми ри сао је на це мент. На зид, от куд
знам, на не што бе ло...” Бе ла јој је не кад би ла оми ље на бо ја. Али уја ко -
ва смрт ју је за пр ља ла. 

По сле те го ди не ви ше ни ка да ни је спре ма ла но во го ди шњу тр пе зу.
Ве ро ват но ви ше ни је има ла шта да по же ли. Иако ме је на по чет ку нер -
ви ра ло што је пре ки нут тај ста ри оби чај, до ма ћин нај леп ших да на мог
де тињ ства, с вре ме ном ме је би ло баш бри га. Одрâстао сам. 

По сле не ког вре ме на из ср ца су ми прх ну ле ма ле пти це. Збу њи ва ли
су ме ор ке стри у гру ди ма и жмар ци ко ји су ме по ди ла зи ли. У пр ви мах
сам се упла шио и же лео да по бег нем од са мог се бе. По што ни сам ус пео,
пре дао сам се. Та пре да ја ме је од ву кла у вр то гла ва уз бу ђе ња и у за -
стра шу ју ћу уса мље ност. Тих го ди на ка да сам ми слио да ме ни ко не ће
раз у ме ти, осе ћао сам оно што ни ко ни не ће да раз у ме. За што сам мо -
рао да осе ћам то ли ку кри ви цу, је сам ли ја по јео све за бра ње не ја бу ке
овог све та? Зао глас у ме ни го во рио је – ни си у ста њу да то ка жеш, не -
ћеш ти то ре ћи. Не ће те раз у ме ти, не ће те во ле ти. Чак ће и тво ји нај -
бли жи бе жа ти од те бе као да си гу бав, и осе ћа ња ко ји ти гре ју ср це
би ће за њих бо лест. Тре ни рао сам оно што је мо ја ба ка го ди на ма ра ди -
ла, ни је ми ишло. Чо век је та ко уса мљен кад ћу ти! Мо рао сам не ко ме
ре ћи, ина че бих се ис то пио у гла со ви ма ко ји су се збра ја ли у ме ни. Сва -
ка ко је тре ба ло не ко ме да ка жем, али ко ме? При ја те љи ма, мај ци, оцу?
Ко би ме раз у мео? Ко не би сло мио мо је ср це као кри стал ну ва зу, ко -
ме не бих био чу дак, ко не би на ср нуо на ме не? Са мо јед на осо ба ми је
па ла на па мет.

„Због ко је ли си го спо ји це ти та кав” пи та ла је ба ка са том по зна том
ту гом, обе ше ном о угло ве уса на. Од мах јој је би ло ја сно да су по сре ди
љу бав ни ја ди, ме ђу тим, би ло је и ви ше од то га. Ни је био про блем ко -
га во лим већ ко сам. То што сам био при мо ран да се скри вам као нај -
ве ћи гре шник, што сам се не си гур но и упла ше но ле лу јао над
про ва ли јом из ме ђу оно га ка кав сам за пра во био и оно га ка кав се оче -
ки ва ло да бу дем. Та стра шна уса мље ност јер ни сам мо гао да бу дем тај
ко ји је сам... Ка да ме је ба ка већ та ко бла го упи та ла, пре ли ло се огром -
но, не мир но, за пе ну ша но мо ре у ме ни. Је ца ји су ме пр во угу ши ли, а
он да сам се про био кроз њих не бих ли про го во рио. То ли ко сам имао

82 /  Poveqa



по тре бу да се ис по ве дим и бу дем схва ћен да ми се је зик у тре ну раз ве -
зао као нит клуп ка ко је се од мо та ва:

„Ни је де вој ка, ба ко, већ Му ста фа.”
Пр во ме је по гле да ла као да јој ни је ја сно, на ме сту се ска ме ни ла, а

по том ме чвр сто при ви ла на гру ди. Про вла чи ла је пр сте, упла ше не и
за бри ну те, кроз мо ју ко су. Ни је од у ста ла од љу ба ви пре ма ме ни, али
пла ши ла се су ро во сти жи во та пре да мном. Да је има ла сна ге, не би
про ме ни ла ме не, не го оста так све та. Оне ко ји су за стра ши ва ли је ди -
ног јој уну ка и оне ко ји су по ку ша ва ли да га по вре де. Ме ђу тим, је ди но
што је мо гла би ло је да на ста ви да ме слу ша, раз у ме и во ли. Све то утка -
ла је у сва ку влас мо је ко се, ми ло шћу ко ја јој се сли ва ла низ пр сте.

„Е, та кви су ти му шкар ци! Да бог да по цр ка ли!”, ре кла је гла сом збу -
ње ним по пут пти це ко ја ле пе ће кри ли ма не зна ју ћи где тач но да сле -
ти. Чак и у том мом ста њу, ус пе ла је да ме за сме је. За тим је хи тро
до да ла „На рав но, не ти, пи ле мо је.” Као да је са мо јих пле ћа у тре ну
ски ну ла те рет од ви ше то на и ту на ли цу ме ста при гр ли ла олу ју у ме -
ни. Ах, мо ја ба ка са суд би ном ли ста ви но ве ло зе. Пред сви ма сам но -
сио ма ску осим пред њом. Би ла је по пут то ва ра на бре клог од ту ге свих
ко је је во ле ла. Оста ла је за у век пре са ми ће на под свим те ре ти ма не мо -
гав ши ни да уз дах не.

Мо ја ба ка би чу ва ла тај не бо ље од огле да ла и ни ко ме ни је ре кла ни
реч од оно га што сам јој по ве рио. Али мо ја мај ка је – ко ја је, ка да ни је
ку ка ла ка ко јој је ба ка упро па сти ла жи вот, пре ту ра ла по мо јој со би, џе -
по ви ма и фи о ка ма – ус пе ла да и са ма све са зна за хва љу ју ћи то ме што
јој је до па ло ша ка не ко ли ко не по сла тих љу бав них пи са ма. Ова тај на
скри ва на од мог оца из стра ха да не на пра ви про блем, пред ста вља ла је
по че так мог ра та с мај ком. Је дан од оних ка ко-си-то-са мо-мо гао ра то -
ва. Про шав ши ре дом све фа зе пла ка ња, бе са, са мо са жа ље ња, па опет
бе са, и пла ка ња, мо ја мај ка је од лу чи ла да ме во ди код ле ка ра; утом се
уме ша ла ба ка ко јој сам све ис при чао:

„Шта ће ово де те код ле ка ра, је ли бо ле сно?”
„До кле ви ше та тво ја по пу стљи вост! Да са мо ви диш та пи сма, по ми -

сли ла би да их је пи са ла мла да де вој ка. Мо мак не зна ко је. И шта сад,
да га оста вим ова ког, да жи вот упро па сти? Ако се на вре ме не из ле чи,
ни ка да не ће жи ве ти нор мал но. Не ће мо ћи да се оже ни, осну је по ро ди -
цу, на ђе ва љан по сао, иза ђе ме ђу љу де. Сву да ће упи ра ти пр стом у нас
и при ча ти нам иза ле ђа. Не ће бру ка ти са мо се бе, већ и нас. Зар не ви -
диш да је мо мак не у ра во те жен и да не му ме ру?” ре кла је мо ја мај ка, на
шта јој је ба ка од го во ри ла: „А ти си ми па мно го урав но те зе на? Као
зми ја отров ни ца ује даш све око се бе. Се бич на си, ни си ода на и те жак
си нам ћор. И по ред све га то га, ја ни ка да ни сам ни по ку ша ла да те во -
дим код ле ка ра. Во ле ла сам те и при хва та ла та кву ка ква је си. Зар ти
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сво је де те не во лиш ко ли ко ја во лим те бе?” Мај ка је оста ла за те че на.
Ба ка по пр ви пут ни је ћу та ла пу шта ју ћи да сви бро до ви у њој пло ве
пу ним је дри ма. Ис пла ти ло се! Мај ка – ко ја се у тре нут ку но ми но ва ла
за Оска ра за уло гу не срећ не же не ко ју ни ро ђе на мај ка а ни син, упр -
кос по жр тво ва но сти, не во ле – дрх та вим пр сти ма при па ли ла је ци га -
ре ту и са чво ром ко ји јој је на ра стао у гр лу, иза шла на те ра су. Ни је ме
ви ше ни по гле да ла, а ка мо ли спо ме ну ла ле ка ра. На по слет ку, љу ти ла
се на ме не, у нај ма њу ру ку, ко ли ко и на сво ју мај ку. Ах, ко ли ко је за је -
дљив тај мај чин ски гнев!

цр ве но

Али све ово се, на рав но, до го ди ло пре не го што сам ја умро. Исти на је
да сам умро пре се дам де сет два да на. Уби ли су ме пре тач но се дам де -
сет два да на. Не знам за што, али чо ве ка ка да умре баш за ни ма да бро -
ји да не. Сва ког ју тра гле да у ка лен дар и ра чу на ко ли ко је да на про шло
од ње го ве смр ти. Не знам, мо жда се то са мо ме ни до га ђа. За то што че -
кам да га на ђу, за то што же лим да бу де про на ђен пре не го што се на -
го ми ла ју да ни да ви ше не мо гу да их бро јим...

По шао сам с на ме ром да ис при чам при чу сво је ба ке. Не ћу сво јом
смр ћу да јој кра дем глав ну уло гу. Али, кад сам већ ту, да ка жем да знам
ко је мој уби ца. Ка да је мој отац у оча ју по звао по ли ци ју и ре као да је
у ку ћи про на шао леш свог си на, ка да су се ску пи ли по ли цај ци, ро ђа ци
и ком ши је, и док је мо ја мај ка би ла на иви ци нер вног сло ма, а зна ти -
жељ ни ци, ко ји су до шли да из ја ве са у че шће, до мун ђа ва ли се у углу, ја
сам знао ко је мој уби ца. Ни сам мо гао да им ка жем. Ни су ус пе ли да га
про на ђу. Мо жда га и ни су тра жи ли. По не кад код ова квих уби ста ва по -
сто ји пре ћут ни спо ра зум. Мо жда су га сви за јед но пот пи са ли. Ни је то
не што што не мо гу да ура де; они су та кви љу ди.

Уоста лом ни ти је овај уби ца пр ви ко га по зна јем ни ти је мо је уби -
ство пр во ко је сам ви део. У свом крат ком жи во ту то ли ко сам се на гле -
дао уби ста ва да... Сва ког ко га по зна јем су ба рем јед ном уби ли. Ре ци мо,
за мог уја ка ка жу да је по чи нио са мо у би ство. Ка жу да је сам од лу чио
да не је де. Не, го спо до, то је уби ство, ја сно ко дан! Џе лат мог уја ка ни -
је би ла глад, већ они ко ји су му по је ли жи вот осу див ши га на гла до ва -
ње. Чак су и мо ју по ву че ну, умор ну, све лу ба ку уби ли мно го пу та.
По себ но уби це ко је су учи ни ле да јој се ле по та оби је о гла ву, по себ но
њен отац ко ји ју је као де те удао, по себ но њен муж ко ји ју је тре скао о
зи до ве, они ко ји су је жа ли ли, они ко ји су се пра ви ли као да је не ма,
они ко ји су све зна ли а ћу та ли, они ко ји су ми сли ли да не тре ба да зна -
ју, сва ко од њих, је дан по је дан, до шао је и убио је. Сва ко је сва ко га и
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сви смо не бро је но пу та јед ни дру ге уби ли. Ко зна ко ли ко пу та су из до -
брих или ло ших на ме ра уби ли се бе они ко ји су же ле ли да ме ња ју дру -
ге, ко ји су на ме ри ли да се опе ру у свом гре ху, ко ји су по ку ша ва ли да
не ког за шти те. 

Мо гу ре ћи да сам се у ства ри на ви као, и ме не су већ уби ли. По себ -
но мо ја мај ка, мо ји учи те љи, мо ји љу бав ни ци, мо ји при ја те љи... И то
ви ше пу та. Нео бич но је то што се ни шта од то га ни је сма тра ло уби -
ством. Али код овог по след њег уби ства, по ли ци ја је ко нач но по пр ви
пут до шла ку ћи. На трен по ми слих да не ће мо жда овог пу та... Али, авај,
уби ца опет ни је про на ђен. Ме ђу тим, уби ца је увек мно го бли же не го
што се ми сли. Ка жем ја, на ме штаљ ка. За не ма ри ли су су нај о снов ни је
де тек тив ско пра ви ло и ни су ни по гле да ли ме сто ко је је у ства ри тре ба -
ло пре тра жи ти.

„Бру ко пе дер ска!”, вик нуо је мој отац. Ни ма ло ни је ли чио на чо ве ка
ко ме сам се као ма ли пе њао на ле ђа ко ма гар цу. Уго јио се, оће ла вио, али
ни је са мо то би ло у пи та њу. Имао је по глед пот пу но не по зна тог чо ве ка.
Гле дао ме је с га ђе њем. С гне вом, мр жњом, од врат но шћу... Ка да ли је
сти гао да од га ји то ли ко не при ја тељ ство у се би? Из очи ју су му се ва ле
му ње, а из уста кип та ла пе на. „Ука љао си ми част и до сто јан ство.” Зна -
чи, са знао је... Од ко га? Од мај ке? Ма ка кви, ни је. Ни је, а да ли је та ко?
Оно по сле је би ло ко ја вест са тре ће стра не. Пр ља ва ствар ко ји зо ву по -
ште ње. То се ма кар ла ко ука ља и за час по ка же пр љав шти ну. Мој отац га
је очи стио. Ах, ко ли ко је са мо прост тај очин ски гнев!

За што ба ка по сле мо је смр ти ни је го во ри ла са мо јим оцем? Да ли
за то што ми је ли це би ло ње го ва ко пи ја, као што су се ком ши је стал но
до шап та ва ле? Или за то што ју је ње гов лик под се ћао на ме не? Или што
ње но ср це ни је мо гло да из др жи  да гле да? Или да ни је све са зна ла и
схва ти ла? А мо жда се у њој са мо ја ви ла си ћу шна сум ња, не ка кав ма ле -
ни црв, ко ји јој је не пре ста но гриц као ду шу. Не зна се... Ка ко год, ње -
на при ча је би ла та да су јој то ком жи во та сви кра ли уло гу. За то јој је
ја са да не ћу укра сти чак ни сво јом смр ћу. Ово је ње на при ча. Ње на јет -
ка при ча у ко јој ни уз дах ни је ис пу сти ла.

Ве че рас, се дам де сет два да на ка сни је, на но во го ди шњу ноћ, до шао
сам да ви дим ба ку.  Да као не кад за јед но уђе мо у но ву го ди ну. Зна те
већ – ка ко уђе те у но ву го ди ну, це ла ће вам го ди на... А знам и да ћу јој
тре ба ти ве че рас. Мр тви то зна ју. 

Про шао сам ду гач ким бу ле ва ри ма под бе лим јор га ном и уве се ље ни
ра зно бој ним све тли ма, жи вим ули ца ма, за во дљи вим квар то вим са жу -
тим све тиљ кам ко је су ко кет но на ми ги ва ле кроз про зо ре. Про шао сам
про дав це срећ ки у ко сти ми ма Де да Мра за, ци ган ке ко је су по ћо шко -
ви ма про да ва ле име лу, гла ве по ро ди ца ко ји су тр ча ли ку ћи да од не су
ке се из ку по ви не ко ју су ка сно оба ви ли, де вој ке ко је су по пр ви пут у
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жи во ту ста ви ле цр ве ни кар мин, упа ра ђе не мом ке, вра го ла сту де чи цу
ко ја су гла ве по диг ну те ка не бу отва ра ла уста у по ку ша ју да про гу та ју
па ху ље. А по то ми утва ре, оне ко ји пре мно го го ди на умр ли на овај дан,
оне ко ји ви ше не мо гу да уђу у но ву го ди ну... Де вој ци цу са ши би ца ма,
ко ја под сла бом све тло шћу тр чи ка си лу е ти сво је мај чи це, и мог пра -
де ду ко ји је по след њи дах ис пу стио у ухо сво је уну ке. И та ко, на по кон
сам сти гао до вра та мо је ба ке.

По ку цао сам, отво ри ла је. Ни је се за чу ди ла што ме ви ди, као да ме
је иона ко оче ки ва ла. Али је ра до сно ра ши ри ла ру ке. За гр ли ли смо се
и удах ну ли ми рис оног дру гог. Нај пре сам спу стио гла ву на ње не то пле
гру ди. Ма ло сам се за пла као, про бао сам да пла чем. Ме ђу тим, из мо јих
очи ју ни је по те кла ни јед на су за. Мр тви не пла чу. На кра ју сам по ди гао
гла ву и по гле дао у оно што се на ла зи ло иза ње них ста кла стих, мут них
очи ју. Ус пео сам да ви дим по не што од оног што се та мо кри ло. Ре ци -
мо, ми ни ја тур ни сплав на сред огром ног ус та ла са ног мо ра. По том јед -
ну по ха ба ну ци пе лу. Јед ну кап су зе ко ја је ка ну ла из не чи јег ока на
не чи ји образ. Све што се го ди на ма та ло жи ло у њој би ло је та мо, скло -
ње но од свих на јед ном ме сту. А мо ја ба ка ме је гле да ла са не мом ту гом
огле да ла рас пр слог у соп стве ној тај ни. При ме тив ши скр ха ност на ње -
ном ли цу, упи тао сам је:

„Шта ти је, да ни си бо ле сна?”
„Са мо сам ста ра.”
И ја сам се на сме шио. „Их, бре, ба ко, ни је дан уз дах ни си пу сти ла.”
За јед но смо ушли. Но во го ди шња тр пе за ни је би ла по ста вље на, ни -

је би ла скло ње на ни сва ко днев на му ше ма са мар га ре та ма.
„Ба ко, зар си за бо ра ви ла да је ве че рас до чек Но ве го ди не? Где је тр пе за?”
„Ко још ма ри за Но ву го ди ну, си не?”
„Ка ко то та ко? Ви ди, он да ћеш це ле го ди не би ти глад на”, био сам

упо ран.
„Је си ли гла дан? Да спре мим не што?”
„Не”, ре као сам по ка зу ју ћи на ке су са тор том, ко ја ми је би ла у ру -

ци. „Да нас ја ча стим.”
Осмех ну ла се.
Кад сам скок нуо до ку хи ње, за чу до ни је по шла за мном.
„Где ли се са крио ме сец ве че рас?”
До ба цио сам из ку хи ње:
„Ка кав ме сец, ба ко? Зар не ви диш ве ја ви цу? Љу ди на ули ци не мо -

гу да ви де ни јед ни дру ге, а ка мо ли ме сец.”
„Зна чи, сле де ће го ди не не ће мо ви ђа ти ме сец,” ре кла је. Раз у ме се,

ка ко уђеш у но ву го ди ну...
За тим сам ушао у днев ну со бу са чо ко лад ном тор том у ру ка ма. Би -

ла је укра ше на ба на на ма и цр ве ним све ћи ца ма. 
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„Ба ко, сре ћан ти ро ђен дан.”
Збу ни ла се, по сти де ла, по цр ве не ла. Ни ко јој то ком це лог жи во та

ни је че сти тао ро ђен дан.
„Али”, ре кла је, „има ли сми сла? Ти знаш да је на да на шњи дан твој

пра де да...”
„Умро, да. Али се и ро дио сто го ди на ра ни је. А да ве че рас про сла -

ви мо и твој и ње гов ро ђен дан, а и Но ву го ди ну, мо же ли?”
Сти дљи во се осмех ну ла.
„Ба ко, по ми сли же љу пре не го што ду неш у све ћи це.”
Спу сти ла је кап ке да се су о чи са сво јим ср цем и из на ђе оно што нај -

и скре ни је же ли. Не ко ли ко тре ну та ка ка сни је, ње не усне су се не ве што
раз ма кле као кљун глад ног пти ћа ко ји оче ку је хра ну од мај ке:

„Бу ди увек уз ме не,не оста вљај ме.”
Вра тио сам се у ку хи њу да на ђем нож за се че ње тор те. А ба ка се сме -

сти ла у фо те љу и по сма тра ла пр ву ро ђен дан ску тор ту у свом жи во ту.
Она је би ла не ко ко ме је у жи во ту нај бо ље раз у мео, али ја ве ро ват -

но ни сам био онај ко њу нај бо ље раз у ме. Би ће да се ни сам ни тру дио да
је схва тим. Ње на ми лост би ла је мо је уто чи ште, али ја њој сво ју ни сам
пру жио. Баш као и де ца, ко ја не зна ју да су им ро ди те љи љу ди од кр ви
и ме са, да и они мо гу да па те и кр ва ре; ни не по ми шља ју да им пре ви ју
ра не... Ни ка да је ни сам пи тао да ли је срећ на. На шао сам се би ме сто у
ка ра ва ну оних ко ји ни шта не пи та ју. Ме ђу уби стви ма, ме ђу уби ца ма.

Ко зна ко ли ко то га је на ку пи ла у се би за све ове го ди не? Зар је дан
жи вот мо же да про ђе без на руч ја као ути чи шта, ра ме на за осло нац? Та -
ко што се ле ђа на то ва ре свим гре хо ви ма а да се не ка же ух, ех, па чак ни
упо моћ. Да, ето, про шао је. Мо ја ба ка ни јед ном ни је уз дах ну ла. Мо жда
би одах ну ла да је ис при ча ла све оно што јој ле жи на ду ши, да је раз ве -
за ла мре жу око ср ца. Али, ни ко је ни је пи тао, па ни ко ме ни је ни ис при -
ча ла. Да ли сам за ка снио? Не знам. Мо жда сам опет на са мом по чет ку.

Ка да сам ушао са но жем у ру ци, пре пу сти ла се на руч ју ме ког сна.
По звао сам је, ни је ме чу ла. При шао сам јој са свим бли зуи са гнуо се до
ње ног уха:

„Ба ко, је л’ куц нуо час?”
Ни је од го во ри ла. До дир нуо сам јој ли це, да, то сам и ми слио. Али

за ни јан су је ра ни је не го што сам оче ки вао. И на рав но да ни је, по оби -
ча ју, по је ла ба на ну с тор те!

Но жем ко ји је че као на сво ју ду жност по се као сам ма ло прст. Јар ко
цр ве на кап кр ви је на пу пи ла. Мо жда су нам су зе пре су ши ле, али и да -
ље има мо крв, још увек је цр ве на...

Оти шао сам да отво рим про зор. Ве тар је на но сио круп не па ху ље у
со бу. Ра ши рио сам ру ке и сва ку за гр лио. Па ху ље су по пут пу нач ких
бе лих обла ка, по пут срећ них бе лих го лу би ца сле те ле су на мој кр ва ви
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прст. И као што чај про ди ре у ше ћер, бол у свет, сун це у пи то мо ко ре -
ње тре шње вог ста бла, та ко је и мо ја крв про ди ра ла у ср це сне га. По том
су цр ве не па ху ље ка па ле из мо је ша ке ла га но се сме шта ју ћи у ба ки но
на руч је. Јед на се сме сти ла на отво ре ни длан ње не сме жу ра не ру ке, а
дру га на сне жно бе ли образ. Та да се ба ка про бу ди ла из сна. На ње ним
усна ма по ја вио се де ти њи осмех, а на обра зи ма цвет на ра. Из гле да да
је на по кон одах ну ла.   

По здра вља ју ћи цео град, сат на тр гу је от ку ца вао по ноћ у знак срећ -
ног ула ска у но ву го ди ну. Све но во го ди шње же ље ко је сам знао по чи -
ња ле су ре че ни цом – ка ко уђеш у но ву го ди ну... Узео сам јој ру ку.
„Би ће мо за у век за јед но, ба ко. Не пла ши се, уз те бе сам.”

НЕР МИН ЈИЛ ДИ РИМ (Nermin Yıldırım, Бур са, 1980), ди пло ми ра ла но ви нар ство
на Уни вер зи те ту Ана до ли ја. Пи ше при че, ро ма не и ко лум не за раз не тур ске но -
ви не и ча со пи се. До са да је об ја ви ла пет ро ма на. Жи ви на ре ла ци ји Ис тан -
бул–Бар се ло на.

С турског превеле и белешку о ауторки сачиниле 
ДА НИ ЦА ЋУК и СА ЊА НЕ ШКО ВИЋ
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