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Ка ле мље ни срОд ни ци

а кад се са мо се тим оних ра них го ди на на ше по ро дич не за јед ни це. да -
нас ми се те сли ке сме њу ју пред очи ма као што се сла жу ша ре у ма лом
ка ле и до ско пу кад их де ца окре ћу у ру ци. Ка жу да му шкар ци не обра -
ћа ју па жњу на де та ље и да се по то ме разли ку ју од же на. Ка кво глу по
уоп шта ва ње. или сам ја мо жда не ки из у зе так, по што могу да на бро јим
чак и бо је, а ка мо ли об ли ке по је ди них деч јих игра ча ка од пре три де сет
го ди на. Жи во се се ћам ка ко је из гле дао сун цо ли ки бу дил ник ко јег смо
дар ку ку пи ли кад је по шао у шко лу. мо гао бих сад да на цр там еми ну
ма ску за ма скен бал на кра ју за вр шне го ди не вр ти ћа. Би ла је сун цо крет
са ми ни ја тур ним про ре зи ма за очи и за ди са ње. У зе ле ном три коу, са
ли шћем на ру ка ма и но га ма. Окре та ла је гла ви цу са огром ним цве том
као пре ма сун цу. Би ла је то див на ма ска. де ца су их пра ви ла са вас пи -
та чи ца ма, ми смо са мо при ба вља ли оно што је би ло по треб но за те
кре а ци је. и на рав но до шли смо на при ред бу, треп те ћи од уз бу дје ња.
дар ко је ре као да се ни је окре та ла као биљ ка, већ се вр по љи ла као вра -
бац, па би би ло бо ље да је на пра ви ла ма ску џивџа на. е, баш се ни сам
вр по љи ла, бра ни ла се ема, ти пој ма не маш.

Ка ко је све то би ло не ка ко сре ђе но и склад но. де ло ва ли смо као уџ -
бе нич ки пример у пот пу но сти оства ре не по ро ди це. муж и же на има -
ју дво је де це, де ча ка и де војчи цу. Жи вах на и ве дра, ле по од га ја на де ца,
ма ла раз ли ка у го ди на ма ме ђу њи ма, баш као што и тре ба. син ста ри -
ји од се стре, пла во кос, на лик на мај ку (ка ква вар ка), ви ши од сво јих
вр шња ка, а кћер ки ца сме ђа, зе ле них очи ју, сти дљи ва и ти ха. све уред -
но и при јат но као илу стра ци ја узор не по ро ди це из ка квог при руч ни -
ка за ми ран по ро дич ни жи вот. Та ко је и би ло.
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Ка ко иде, пи та ме мо ја се стра, ко ја нам је са да нај бли жа род би на ов -
де, по што и мо ји ро ди те љи и же ни на мај ка жи ве у ино стран ству. не -
што си ми сав ма ло не при род но раз дра ган, да ни је то не ка од бра на. а
од че га бих се то бра нио, шта ми слиш, лу да мо ја Би љо, куц као бих је
пр стом по че лу. не, за ин та чи по не кад она, озбиљ но те пи там, како иде.
Ка жем ти, до бро иде, и ни је ми ја сно што ти то ме не стал но пи таш? Па
на ви јач ки пи там, она ко се стрин ски про ве ра вам, јер сам све сна ко ли -
ко је то у шта сте се ви упусти ли те шка ди сци пли на. Шта ког вра га ти
про ве ра ваш, из де рем се на њу, из нер ви ра но, па и да има мо не ких те -
шко ћа, ти би би ла по след ња осо ба од ко је би смо тра жи ли са вет. и пре -
ки ни ви ше с том ислед нич ком ис тра гом. Те би је из гле да кри во што
не ма мо не ку муку, па да нас са жа ље ваш, од бру сим јој на кра ју гру бо.
По сле је за гр лим и ка жем да сам се ша лио, хва ла јој што се бри не, али
да ствар но не ма раз ло га за то. 

мо ја се стра је сма тра ла да је ова на ша по ро дич на ком би на ци ја, та -
ко то она зо ве, ве о ма те шка ди сци пли на. Тај по ду хват са ка ле мље њем
срод ства зах те ва мно го озбиљ ног ра да и де ли кат не па жње, па ме то ва ла
нам је у сва кој при ли ци. не мој те да се уз да те у то да је при ро да та ко ја
ће то све сре ди ти та ко да се мир но од ви ја са мо од се бе, а ви осе ћај но да
пра ти те ства ри са стра не. Ка кви, то вам је руд ник нај сло же ни јих, је два
ви дљи вих, не во ља, дра ги мо ји. спу сти ли сте се у ок но, па сад на пред,
тре ба да  пред у пре ди те не во ље, а не да че ка те да вас за тр па ју. са мо да
зна те, нај ва жни је је да све ра ди те по ср цу, а не по пе да го шким упут -
стви ма. слу шај те сво је ср це. Ви сте на стал ном ис пи ту из чо ве ко љу бља
пре све га, а за тим из ро ди тељ ства, за вр ша ва ла је ва жно сво ју лек ци ју,
то ном ин диј ског му дра ца. Бо же, да ли је зна ла ко ли ко ми иде на жив -
це и ко ли ко ме то ње но лек ци ја ше ње из лу ђу је. да си ми брат, слат ко
бих те иша ма рао, гово рио сам јој. до бро, за што ти ми слиш да су на ма
по треб ни ика кви са ве ти, а на ро чи то тво ји. ми смо обо је ро ди те љи, што
ни је твој слу чај, осим то га ми се бра ку не учи мо из књи га, не го у кре ве -
ту, дра га се стро, ви као сам на њу сва ђа лач ки. не мој да се сва ђаш, знаш
ти до бро о че му ја го во рим, ни је се пре да ва ла мо ја се стра, рад ми ла, ра -
да ивић, ко јој је од лич но при ста јао на ди мак ра да-Пе тар да ко ји јој је
при ши вен још у основ ној шко ли. љу ди, ви је сте ро ди те љи, об ја шња -
ва ла нам је, као школ ски пси хо лог на ро ди тељ ском са стан ку, ни ко не
ка же да ни сте, али тре ба стал но да има те на уму спе ци фич ност ва ше
си ту а ци је. Ви сте у дво стру кој уло зи, ја ну сов ској, бо ље ре ћи. двој но
ро ди тељ ство је у пи та њу. Ти си, упи ра ла је пр стом у ме не, и отац и
очух, баш као што си ти, ми ле на, и мај ка и ма ће ха у исто вре ме. Обра -
ћа ла нам се раз вла че ћи ре чи, као да го во ри глу во не мим осо ба ма ко је
тре ба да јој са уса на про чи та ју не што о че му до тада ни су има ли пој ма.
ра до, шта ти је, па ми смо се узе ли пре шест го ди на, сад је та прича пот -
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пу но не по треб на. ми мо же мо дру ги ма да да је мо са ве те о то ме, а не да
их при ма мо. не, ја са мо ка жем да је то, ми ли мо ји, ве о ма сло же на си -
ту а ци ја, на ста вља она, као да сам је не што пи тао. Ва ши ра ни ји бра ко -
ви не мо гу да бу ду гу ми цом из бриса ни. де ца су збу ње на из ме ђу тог
двој ног ро ди тељ ства. Па зи те до бро, ви сте је ди ни крив ци за све. Па и
за слу жни смо за све ре зул та те, за ур лао бих на те ње не ти ра де... Ти ше,
опо ме ну ла би ме же на по ка зу ју ћи на деч ју со бу. а он да би се мир но
окре ну ла мојој се стри и ре кла за по вед но: 

не лу пај, ра до! 
не лу пам!
лу паш и те ка ко! 
не лу пам! 
до ста ви ше.  
и та ко се за вр ша ва ла се ан са ана ли зе на шег по ро дич ног аран жма на,

ка ко је то ра да во ле ла да ка же. на исти на чин је мо ја са да шња же на
ре а го ва ла кад је она од ко је сам се по о дав но раз вео из не на да за тра жи -
ла да наш син пређе код ње да жи ви, по што је опет би ла при ну ђе на на
раз вод. Вра ти ла се сво јим ро ди те љи ма, па је сад у при ли ци да се ис ку -
пи за све ове го ди не рав но ду шно сти пре ма свом де те ту.

не лу пај ни на, ре кла јој је ми ле на хлад но и јед но став но, по што су
би ле школ ске дру га ри це. 

не лу пам.
лу паш и те ка ко.
не лу пам. 
до ста ви ше.
до бро знаш да је дар ко до де љен оцу по сле раз во да. сад је он већ

ве ли ки де чак, мо же и сам да се опре де ли. Пи тај га, па ће ти би ти ја сно
да лу паш. и та ко је за вр шен по ку шај раз би ја ња на ше, ка ко би ра да ре -
кла, ка ле мље не по ро ди це.

ипак, мо рам ре ћи да се ра да по ка за ла и том при ли ком, баш као и
де се так го ди на ка сни је, кад су ис кр сле не ке из не над не ства ри на ко је
ни смо би ли са свим при пре мље ни. Би ла нам је дра го це на са вет ни ца и
чврст осло нац. и ви ше је ни смо ућут ки ва ли. на про тив, до бро нам је
до шла ње на по др шка. 

мој син и кћер ка мо је дру ге же не, обо је та да већ свр ше ни ака дем -
ски гра ђа ни, хе ми чар ка и тех но лог, по зва ли су нас јед но га да на на
озби љан раз го вор. се ли смо око сто ла, ра до зна ло оче ку ју ћи раз лог том
све ча ном то ну. има мо да вам са оп шти мо ва жну вест, ре као је дар ко.
нас дво је смо од лу чи ли да се вен ча мо. Го во рио је не ка ко као узгред,
као да нас оба ве шта ва о пла ну за ле то ва ње. Шта ка жеш? То што сте чу -
ли. ма, је смо ли ми вас до бро раз у ме ли? не знам, али ако ни сте, мо гу
да вам по но вим. Од лу чи ли смо да се вен ча мо. Вас дво је? да, нас дво је,
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ма да не би би ло ни шта стра шно ни да нас је тро је. ра ди ће мо и на то -
ме. има ће те уну ча ди и уну ча ди, не бри ни те. Је сте ли ви то ствар но од -
лу чи ли. ма је смо, шта се чу ди те, ни смо вам ре кли да ме ња мо пол. не,
али... до бро, шта је сад ту то ли ко стра шно? Па ни је стра шно не го... не -
го шта? Па та ко... Ка ко? Та ко, ни је баш гром из ве дра не ба, али је сте,
ре ци мо, пљу сак. и то од јед ном, без гр мља ви не и облач но сти, про сто се
сру чи ло као из ка бла, па не зна мо... Шта не зна те? Па то. е, па сад зна -
те, то вам је то. Па че кај те, а зна ју ли то ва ши ро ди те љи. Па ви сте на -
ши ро ди те љи. Је смо, али...

ни шта нео бич но, за у зе ла је сво ју чвр сту са вет нич ку по зу ра да. са -
свим је то у ре ду, чак, ако се до бро раз ми сли, мо гло се и оче ки ва ти. За -
што да не. ни род, ни по моз’ бог, а бли ски од ма лих но гу. нор мал но је
да се та осе ћа ња про бу де, а још нор мал није да се то по др жи. ај де, не мој -
те сад да бри не те шта ће ко да ка же... Ко га бри га за то. Че сти там, де цо,
ле па вест, баш сте об ра до ва ли сво ју тет ку. а вас дво је, шта сте се то ли -
ко за бе зек ну ли. Ка мо она су пер и ор на си гур ност, као ми смо све га све -
сни, ми смо ро дите љи, што с то бом ни је слу чај. ле по, ми ли мо ји, сад
сте и род би на и та зби на, све у једном па ке ту. све је оста ло у кру гу по -
ро ди це, исти на ова ком би на ци ја је ма ло нео бични ја, али ни је не при -
род на. срод нич ко ка ле мље ње ула зи у успе шну фа зу, што је са свим у
ре ду, кад вам ка жем. мо ја же на и ја смо ћу та ли, пре ви ше нас је све то
за пљу сну ло од јед ном. Шта сте се ућу та ли, пи та ла је ра да. ни шта.

ме ђу тим, сле гло се и то. ра да је има ла пра во. на ша де ца су сад
ствар но би ли по роди ца. на шли су не ки стан чић, мој син, а же нин зет
је ра дио, а мо ја сна ха, од но сно же нина кћер ка је да ва ла ча со ве из хе -
ми је, че ка ју ћи по сао и бе бу ко ја је до шла на свет тач но на го ди шњи цу
њи хо вог вен ча ња. Пре се дам го ди на. ми че сто и ра до чу ва мо де вој чи -
цу, зо ве се Зо ја, кад су јој ро ди те љи за у зе ти. Они дру ги ба ба и де да ни -
су узи ма ни у об зир. Ка ко ће да ље би ти, не зна мо. ни не пи та мо ни шта.
са мо ви ди мо, ства ри су се ма ло из у кр шта ле. ни је као што је би ло. све
се не што ис ко си ло, по ме ри ло, рас клима ло и скли зну ло са ко ло се ка.
на и ме, из гле да да код њих све тра је са мо док је ле по. Кад атрак ци ја
пре ста не, он да се све пре о кре не.  

на ша де ца, од но сно син и зет, кћер и сна ха, по че ли су да при ча ју о
раз во ду. дар ко се исе лио и ста ну је код мај ке. двој ни ро ди тељ ски по -
ло жај, ка ко је на шу, не кад узор ну си ту а ци ју, зва ла мо ја се стра, са да је
још ма ло сло же ни ји. ми смо са да са мо род би на и то, на рав но оста је -
мо. Је ди но што ни смо ви ше и та зби на, ма да нас уну чи ца Зо ја подсећа
да смо то до не дав но би ли, и то срет но и успе шно. и сад кад во ди мо ту
див ну ма лу па ху љи цу, ка ко је зо ве мо, у шет њу, бли ста мо од сре ће. Утр -
ку је мо се ко ће леп ше да јој об ја сни кад нас она за пит ку је за што ово, за -
што оно, ка ко ово, ка ко оно. Пу но на руч је пи та ња. Баш као не кад на ша
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де ца. Кад се та ко за пу ти мо с њом у парк, ле по ви ди мо ка ко ма ми мо
осме хе про ла зни ка. де вој чи ца ча вр ља, ми бли ста мо. ли чи мо на уџ бе -
нич ку сли ку при род ног гра на ња по ро ди це. а кад се са мо се тим оних
ра них го ди на на ше по ро дич не за јед ни це. да нас ми се те сли ке...
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