
Драган Бабић

ПАР

23: То ли ко го ди на има ју ка да се упо зна ју. При кра ју је сту ди ја, има ће
до бар по сао, на чи тан је. Де лу је као до бра осо ба. При вла чи је. Мо гла
би да де ли жи вот са њим. Мно го сит ни ца их по ве зу је. За по чи њу ве зу
ла га но, без жур бе и без пла на. Бо ље је та ко.

19: Стан у ко јем жи ве са де цом но си тај број. Леп стан, тре ћи спрат,
но ва згра да. Ве лик, тро со бан, про стран. Ка да су би ли мла ђи, и ка да су
де ца би ла мла ђа, пла ни ра ли су да га про да ју ако по ста не те сан за све
њих. Али, не про да ју га. Ни је си гур но да ће до би ти оно ли ко ко ли ко
ствар но вре ди. Не крет ни не ло ше иду ових го ди на. Ри зик је. А и на ви -
кли су на ње га. На ви кли на ру ти ну. Жи ве ко мот но, без об зи ра на то
што их је пе то ро. Стан као да ра сте са њи ма. Ипак, ка да он оде, она
схва та да је за пра во пра зан.

17: Број ме се ци ко ли ко се за ба вља ју пре бра ка. Не што ви ше од то -
га. До вољ но је. Упо зна ју се за то вре ме и она мо же да за кљу чи да је су
јед но за дру го. То ли ко ме се ци ње му тре ба да на у чи да је во ли, за бо ра -
ви све пре ње и иг но ри ше при ли ке ко је има то ком њи хо ве ве зе. Увек
их др жи бли зу. У при крај ку. Ако ово про пад не, да има ре зер ву. За сва -
ки слу чај. Не ка се на ђе. За то вре ме, она се на ви ка ва да се не оба зи ре
на глу пе из го во ре. Да, на про сто мо ра да оста не ду же на по слу. Да, опет
мо ра да от пу ту је не где баш тог ви кен да ка да пла ни ра ју да по се те ње не
ро ди те ље. Она од лу чу је да му ве ру је и по ред не си гур но сти ко ју осе ћа.
Обич но је до бар пре ма њој. За и ста рет ко ди же глас, а ру ку са мо у из у -
зет ним си ту а ци ја ма. Она не схва та то као удар це, већ са ве те ка ко тре -
ба да се по на ша да би би ла бо ља за ње га. Да би би ла же на ко ја во ли
свог му шкар ца. Мно го јој тре ба да схва ти у че му гре ши. Та да, док се
при бли жа ва го ди ну и по да на њи хо ве ве зе, она се на да по кло ну и ве -
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че ри, а он мо ра – да, да, мо ра! – на пут. Не спа ва це лу ноћ, а он, зо ром,
сти же са цве ћем, кар ми ном на краг ни и пр сте ном. За сле пље на, за па -
ње на, на рав но да при хва та. Ко ли ко већ сле де ћег да на, ако мо же. 

13: Уку пан број же на са ко ји ма је ва ра. Не број пре ва ра – број же -
на. Број пре ва ра је не по знат. Не мо же да ве ру је ка да јед ном, слу чај но,
спре ма ју ћи њи хо ву спа ва ћу со бу, за ти че но тес. На по след њој стра ни
во ди еви ден ци ју. Да тум, ме сто, вре ме, осо ба. Пре по зна је њи хо ву ком -
ши ни цу, де вој ку ко ја је ра ди ла у мар ке ту у ули ци, ње го ве ко ле ги ни це
са по сла и три-че ти ри бив ше де вој ке. Ни ка ко да их се ре ши! Ни је јој ја -
сно за што чу ва тај спи сак и за што до зво ља ва да бу де от кри вен. Ра ни -
је је био ме то ди чан, од ме рен, та чан. Увек уре дан, пре ци зан. Не схва та
та кав про пуст. Да ли је на ме ран? Мо жда му је све јед но. Мо жда га ви -
ше ни је бри га ни за њу, ни за то шта она ми сли. Као да ни је до ста што
де цу мал тре ти ра, њу све че шће ту че и те ра је да се по на ша при стој но
ка да му ко ле ге са по сла до ла зе на по кер. Као да ни је до ста што је ста -
вља на по след ње ме сто и пре ћут ку је ку да иде. Ра ни је је на слу ћи ва ла.
Са да је си гур на.

11: Ста вља то ли ко све ћи ца на тор ту ста ри јег си на ка да јој са оп шта -
ва да од ла зи. Хо ће, до бро на мер но, да то ка же пре но што го сти стиг -
ну. Осе ћа, у ср цу, оно ли ко но же ва ко ли ко га да на по зна је. Он не да је
об ја шње ње. Јед но став но му мла да ви ше ни је „за до во љан“ њом. Она не
од го ва ра, иако зна за пре ва ре. Спи сак не по ми ње. Не при зна је. Не го -
во ри ка ко је са зна ла. Он сва ка ко од ла зи, оста вља ју ћи је да де ци об ја -
сни за што та та ни је ту и ка да ће се вра ти ти. Ре ша ва да на ста ви. Ви ђа
мно ге са ме и сна жне же не око се бе и убе ђе на је да ће и она уме ти да се
сна ђе. Ни је ла ко. По че так је муч ни ји но што оче ку је. Ка сни је се на ви -
ка ва, по сте пе но, али ни ка да пот пу но, и ни ка да до кра ја. 

7: То ли ко бу ке та на го ми ли и то ли ко пу та је из но ва мо ли да му
опро сти. Ка же да же ли да јој се вра ти и да не мо же без ње. Ипак, то
ни је исти на. Исти на је да га оста вља же на са ко јом жи ви од ка ко се од -
се лио од сво је јер јој је до ста му шкар ца ко ји ни је са мо њен. И све оне
при ли ке ка да су се тај но са ста ја ли док ни је на пу стио по ро ди цу – ни
та да ни је ужи ва ла ко ли ко би во ле ла. Осе ћа ве ли ку страст због ко је га
и те ра да оста ви по ро ди цу, али уви ђа да јој ни је пот пу но по све ћен. Као
да има дру ге. Мно ге дру ге. Не па жљив је. Нео се тљив. И груб пре ма њој.
Она не тр пи те ства ри. Због то га му са оп шта ва да је го то во. Он пу зи на -
зад, ку ћи. За рад де це, она га при ма и опра шта му, ма да не вољ но. Обе -
ћа ва да ће би ти бо љи. Мно го бо љи. По ве ру је му, скеп тич но.

5: Број ме се ци ко ли ко тра је њи хов дру ги по ку шај жи во та. Овај пут
бр же ви ди да се ни је про ме нио. И да ље је то исти онај чо век ко ји ју је
ту као. То на ста вља да ра ди и са да. По сле спо кој них не де љу-две, по но -
во на ста ју про бле ми. Ско ро сва ко га да на на њој и де ци ис ка љу је бес.



Тре ба јој пет ме се ци да схва ти да вре ме ко је су про ве ли раз дво је ни ни -
је би ло то ли ко ло ше као што је у по чет ку ми сли ла. Остао је исти. Зна
да не ће мо ћи ду го да из др жи. Уско ро ће пре ста ти да тр пи. Пу ћи ће.

3: То га да на се, у њи хо вом гра ду, за то ли ко по ве ћа ва број де це са
јед ним ро ди те љем. Ста ри ји син, ћер ка и мла ђи син гле да ју ка ко два
во зи ла при ла зе њи хо вој згра ди: пла ви ауто и бе ло-цр ве ни ком би. Пре
то га чу ју сва ђу, сва ко дне ви цу свог ста на, и, по на ви ци, ис кљу чу ју се.
Му зи ка у слу ша ли ца ма бло ки ра све зву ко ве. Ћер ка се ди на клу пи до
про зо ра и чу ди се гу жви ис пред њи хо вог ула за. У ње му је ди но они пра -
ве га ла му. Они су је ди на та ква по ро ди ца. Је ди но њих ком ши је за гле -
да ју у про ла зу.

1: То ли ко је се кун ди по треб но да на кон још јед ног ша ма ра од лу чи да
је баш тај по след њи. Бол се пре тва ра у на ме ру. Је дан ме так је до во љан.
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