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Че ти ри сло ја за сит ног де цем бар ског не ба про би ја ју те шке про зо ре Фи ло -
ло шког фа кул те та. Они крц ка ју под при ти ском де бе лог зим ског сун ца
што већ по чи ње да се ко тр ља иза згра да и оста вља кра те ре по тек по пра -
вље ним ули ца ма. По ло ви на цр ве ног хо ри зон та ла сер ски пре се ца ле во
око упор не Јо ва не Са вић, аси стент ки ње у нај бо љем жи вот ном до бу.

Она у на ле ту ла тент не сек су ал не стра сти ту ма чи текст о „Пла вој
гробници” уред но по ре ђа ним гла ви ца ма ку пу са, од ко јих су се оне у
по след њим ре до ви ма бла го уки се ли ле, осла ња ју ћи се на ма сне и вре -
ле ра ди ја то ре. Јо ва на Са вић не раз у ме да је она са мо че сти ца пра ши не
у оку ње них тре нут них по сма тра ча, ла га на и исто вет на сва ком сло ву
ко је из го во ри, а ко је се за час рас по лу ти из над клу па. 

Згра да у ко јој она го во ри о ли те ра ту ри ве ли ка је и ни ка да до вољ но
то пла, а у ње ном по дру му се од ме мле ши ри веч на хлад на вла га што се
пре ко пар ке та па кроз сто па ла и он да ве на пре но си све до гла ви ца ку -
пу са сту де на та ко ји, ка да иза ђу на по ље, са се бе у гро зни ци стре су не -
ка кву не чи сту при ро ду то га ме ста. За бо ра ви ла је Јо ва на Са вић на
ме мљи ву при ро ду уни вер зи тет ских би бли о те ка са да ка да је угри зла
кри шку др жав ног хле ба, при ми чу ћи се по ла га но слав ском сто лу де ка -
на та. Док је сту ди ра ла и чи та ла Ма ја ков ског, ве ру ју ћи да је то нај ве ћи
бун тов ник на све ту, док је је ла сла не пе ре це и пи ла сок од бо ров ни це,
пи са ла пре тен ци о зне ра до ве о пи сци ма ко ји су је за ни ма ли због то га
што су у чи тан ка ма, док је ми сли ла о мла ди ћу ко ји ми сли са мо о то ме
о че му она ми сли, Јо ва на је го ди не сла га ла по ла ко, она ко ка ко се сла -
же ко шу ља пред пут у род ни град, где ће је мај ка сва ка ко раш че ру па -
ти и опет пра ти на ру ке. 
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На по слу је ис ту пи ла не у стра ши во, иако су сви ми сли ли да је ису -
ви ше не жна. Чак и да је при ме ти ла ка ко ње не ре чи по ста ју дим ко ји
кип ти из ње них уста чим их из го во ри: она не би про ме ни ла на чин на
ко ји ула зи у слу ша о ни це. Пр во де сном но гом, а он да за лу пив ши вра -
та то ли ко сна жно и бр зо као да ће се би от ки ну ти ону ле ву. И то је био
им пе ра тив: уђи сна жно, ура ди за да то, иза ђи скром но. 

Јед на гла ви ца ку пу са упра во је па ла на ко ле на и по че ла да про из во -
ди хра па ве зву ке хр ка ња. Јо ва на се пре ба ци ла са но ге на но гу и на ста -
ви ла ма ло гла сни је јер је упра во го во ри ла о ја ко бит ном де лу. Сун це је
за кло ни ло по глед на су сед не згра де и као пра ва пла не та пул си ра ло на
про зор ским ста кли ма. И усред чу де сне суд би не Бо ји ће вог сти ха, што
се као крем пре ли вао пре ко шне но кли рас про стра ње них сту дент ских
ми сли, на сто лу Јо ва не Са вић за ви бри рао је, до ста сна жно, мо бил ни
те ле фон. Пет ку пус гла ви ца је то при ме ти ло, али се убр зо вра ти ло
стру га њу име на по др ве ним клу па ма. Јед на тро ла ис ко чи ла је из свог
ко ло се ка и за вар ни чи ла као но во го ди шња пр ска ли ца да би се убр зо
уга си ла у сун цу. Јед на ку пус гла ви ца ми сли ла је о то ме ка ко су тра мо -
ра оти ћи и ис пи са ти се са овог ме ста. Др жа ла је но жи це уз диг ну те не -
ко ли ко цен ти ме та ра из над ме мљи вог и пре те ћег по да. Јо ва на Са вић
до би ла је по ру ку не ка кве не при јат не са др жи не, као нпр. „Отац је
умро”, а он да је стег ну те ва ги не, ша ке и но здр ве на ста ви ла сво је пре да -
ва ње ко је ни ко ни је слу шао.

Отац је умео до бро да по је де и до бро да се на ша ли, али жи вот је на -
ста вио да те че да ље, блед и нео ме тен, ко тр ља ју ћи са со бом ка ме ње.

*

Пре ци зном ли ни јом ко ја га во ди по хла до ви ни Мар ко Пе тро вић хо да
ка сво јој же ни. Он је по ма ло уз не ми ре ног из ра за ли ца и, сав оме тен
од ве сти ко ју је са знао, за бо ра вља да обри ше гу сти жу ти кр мељ што му
се увек из ју тра за гла ви у ле вом оку, па га ту и за бо ра ви, а ко ле ге са мо
ћу те и окре ћу гла ве ка да је ду пе ре це. Пе тро ви ће ва же на се пре ме шта
са шти кли це на шти клу и ле вом ру чи цом вр ти обод лет ње ха љи ни це
на фал те. Она је до вољ но ле па и мла да да би је ле то и да ље по што ва -
ло. По ја ви јој се по не ка гра шка зно ја и за ле пи јој ко вр џи цу на че ло.
Кр ме љив Мар ко Пе тро вић нер во зно је тр па у ко ла, по ку ша ва ју ћи да
из бег не би ло ка кво пи та ње док не до ђу у не ка ква че ти ри зи да. 

Зно ја ва при ро да Пе тро ви ће вог те ла увек је по ма ло вре ђа ла ње го ву
же ну док је по ми шља ла на ко ко со ве ми ши ће пре пла ну лих сур фе ра са
Фло ри де. Град је у гу жви и из дув ни га со ви са ви ја ју се ма фо ре до пу ца -
ња. Пе тро вић та да по ми сли на стра шну ствар ко ју мо ра са оп шти ти
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овој же ни у ха љи ни ко ја је већ по че ла по ма ло упла ше но, а он да све ус -
пла хи ре ни је да по ста вља пи та ња Шта се де си ло, ре ци ми шта се де си -
ло, и слич но. И до шло је ви ше Пе тро ви ћу да ври сне отац ти је умро
ето шта се де си ло, оста ви ме на ми ру, да из ба ци же ни цу на по ље, на то -
чи пун ре зер во ар бен зи на и оде у пи зду ма те ри ну све до Те ми шва ра. 

Али не ка же ни шта. Уска ко ло на во зи ла рас цве та ла се у про ход не
ста бљи ке пу та и они су ко нач но осе ти ли бла ги на лет ва зду ха на обра -
зи ма. Ис пред згра де же на још јед ном упи та шта се де си ло, и ви дев ши
да он ку пу је два пи ва и бро ма зе пам, ко нач но схва ти да се де си ло не што
што ће је то ли ко за бо ле ти па да то не же ли ни да са зна. За то, ова су лу -
да ле по ти ца ко ја се пре де сет го ди на по пе ла на врх Бе о гра ђан ке и та -
мо спа ва ла го ла, окре не гла ву од њи хо вог ула за и поч не да тр чи ка
пар ку, ка Те ми шва ру, ка не кој пи зди ма те ри ни. Ње ни су не жни ми -
ши ћи по ска ки ва ли као је гу љи це, про бу ђе ни но вим на ле том кр ви. 

Пе тро вић је за же ном ју рио као без гла ве, про кли њу ћи се бе што је
не до вољ но до бро из вео цео овај ма не вар. Ју рио је као пас, а она је бе -
жа ла као ли си ца и ни су се мо гли су сре сти. Док тр чи, она осе ћа ка ко
про ла зи по ред тор ња у Пи зи и по ма ло се кри ви и са ма ка зе мљи, за тим
пре ђе на твр ди ка мен Ки не ског зи да, од ба ци се ру ком о ки не ски зид и
још бр же про тр чи по ред про дав ца улич не хра не на Со дер мал му. Но -
сић јој се на пу ни ми ри си ма пе ци ва, пар фе ма, за ви је них по штан ских
па ке та. Пе тро ви ће ва же на тр чи по ред Тајмс скве ра и по ма ло жмир ка
од на пад них све та ла Ве га са, стре се се од Ки јев ских ве тро ва, па на ста -
ви да ље и, осме ху ју ћи се, не смо тре но се окли зне о ше шир пан то ми ми -
ча ра из Ми ла на. И та да, ка да је огром но лет ње не бо пре ти ло да сво јим
обла ци ма за гу ши цео град, ле по ти ца из ле ће на обич ну ка ра бурм ску
ули цу, где је, уз туп звук, пре ско чи је дан све тло зе ле ни џип. Увек све -
жих и чи стих га ћи ца, до сто јан стве на и ле па, са да већ рас пар ча на на
ру ке, но ге, тру пић и гла ви цу, по су та по бу ле ва ру, Ми ли ца Ка тић је
ипак ус пе ла да по бег не од не че га за шта ни је би ла спрем на. Ње на се
шти кли ца от ко тр ља ла не да ле ко ода тле, са свим не так ну та.

Во ле ла је ср не ћа, ке стен пи ре са шла гом, са гу стим ма сним шла гом,
не ку пов ним.

*

Мај ка под ра зу ме ва да је жи вот твр да рђа ва мре жа за ко ју се увек ухва -
тиш – под ра зу ме ва да се у њу ба цаш на гла вач ке док ти ис па да око, ре -
же ти се је зик о зу бе или ти се по ме ра ју кар лич не ко сти. Мај чи не ру ке
под ра зу ме ва ју то пли цвет ша ма ра и за слу же ну бо жи ју ка зну. Мај ка је
не пра вед ни бог ко ји те не во ли до вољ но у име оца. Не ко ли ко сит ни -
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ца о мај чи ним ру ка ма: оне под ра зу ме ва ју бри гу о гад ним ства ри ма,
као нпр. гов ну и ства ри ма од уку са и сти ла, као нпр. сар ми. Мај ка је не -
чо век, мај ка је не пра вед ни бог ко ји те за у ста ви у јед ном гра ду и не да
ти да одеш. Мај ка је гла гол и пре ма ше но оче ки ва ње при ро де. По ста ви -
мо ли мај ку на зе мљу зе мља ће се рас пар ча ти на ко ма де и ње ни ће де -
ло ви пра ви ти но ве, ма ле не зе мље без ва зду ха. Мај ка под ра зу ме ва да
ће све би ти стра шно, осе ћа ју ћи не где да ле ко у сво јој ис тро ше ној ма те -
ри ци ма ле ну кли цу ће ли је што ће ка сни је до ве сти до то га да мај ка пад -
не у кре вет, на ду та као пла ви па тли џан. 

Мај ка ку па, мај ку ку паш. Ру ке су ти веч но вла жне од са пу ни це. Об -
лик са пу на ни је на ме њен за ре зи ма ста рач ке ко же, ни ти су ма ка зи це за
нок те до вољ но ја ке да по је ду за де бља ли но кат но жног пал ца. Мај ка је
у ди му ци га ре те ко ји се ва ља по из гре ба ном пар ке ту. Ње но ста ро те ло
па да на исту стра ну и у Ни ге ри ји и у Лих тен штај ну и у Ср би ји. Док
сту ди раш, мај ка пре зи ре што си нео д го во ран, ка да ра диш, мај ка те не
по др жа ва јер мај ка је ка пи та ли ста, не чо век и бог и бед ни су јој по ку -
ша ји про сеч ног жи во та. Мај ци је по не ка да ле по ка да пре да јеш у шко -
ли и имаш уре ђен жи вот, док под ра зу ме ва да ћеш по ста ти ди рек тор.
Мај ци си сме шан, ма ле ни бед ник што се не ве што ба тр га у жи во ту. Ти
си ма ла ха рин га и пре да јеш де ци, де цу не маш. И док пи шеш на та бли
већ тач но 232 пут лек ци ју у ко јој об ра ђу је те „По ход на мјесец”, и док
кре да кр чи по та бли и ди же мла де и пла ви ча сте де чи је дла ке, на сло гу
–ме у учи о ни цу ула зи не ко ко ти ка же да мај ке ви ше не ма. Кла ти се
учи о ни ца као ча мац на Ти си и из зи до ва про би ја ју ма ле не гра шке зно -
ја, а ру ке су ти од јед ном су ве као пе сак. На кон не ко ли ко са ти пла ка ња
ти, Јо ва на Стар че вић, по че ћеш да са ку пљаш па ре из ла ди ца и ду ше ка,
би раш сан дук и па даш на ра ме на сво јих ро ђа ка. За три го ди не се ти -
ћеш се, док се де реш на сво је де те у Су то мо ру, ка ко је пра ви ла нај бо -
ље ва ни ли це на све ту, па ћеш и ма ло за пла ка ти. Твој гро зно ири тант ни
син га ђа ће те кан ти цом пе ска у гла ву. 

Мај ка је не бит на.

Pro~eqe /  29


