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Милица Милосављевић

ОТАЦ НИЈЕ НА СЛУЖБЕНОМ
ПУТУ И НЕЋЕ МИ ДОНЕТИ 
РОЗЕ KОФЕРЧИЋ СА
ШМИНKОМ И НАKИТОМ
ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

СМРТ

До своје двадесет и осме године нисам знала
шта значи та реч – смрт. Умирали су ближи и
даљи рођаци, умро је и деда из куће, четири го-
дине пре оца, умирали су и јунаци у књигама
које сам читала. Смрт, смрт, у свему је била
смрт, у сваком кварту ове планете, али за мене
као неки непознати језик који се изучава негде
миљама далеко од мене. Јесам ли била себична
због тога? Безосећајна? Kао једна пријатељица
на фејсбуку која има тридесет и три године и
двоје деце и која пише о томе како вечера топле
фаширане шницле у стану својих родитеља? Да
су ми дали играчку која се зове Смрt и коју би
требало склопити ја бих покушавала на све на-
чине, али опет не бих разумела зашто одређени
део належе на други, и зашто баш тај део, а не
неки други. Али ништа ту заправо није нело-
гично, никад нас смрт тако јако не увуче у себе,
док не остави дубок потпис у нама. Туђи пот-
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пис нама не припада, колико год то било не-
људски или олакшавајуће. Страхота смрти није
само у томе што некога заувек изгубиш, него и
у томе што ти се, како време одмиче, често
почне чинити да се то није никад ни десило.
Тако се лагано препушташ отупелости, забо-
рављаш ситницу по ситницу, верујеш, не ве-
рујеш. И то је та замка у коју те смрт тако
нежно увлачи и враћа на почетак где се свака
прича која почиње о њој заснива на страху. 

АВОKАДО

Филипа сам упознала преко апликације за
дејтове. Тамо није стајало да је љубитељ авокада,
заправо није стајало ништа. Не знам зашто, али
таквима сам највише веровала. Онима којима
није потребна никаква самопромоција. Некад је
боље да испод имена и година стоји празно
поље, иза којег следи можда и нешто горе од са-
мопромоције, али што ћеш видети тек касније.
На зидићу своје кухиње држао је у стакленим
чашама неколико плутајућих авокада прободе-
них чачкалицама. Сваки авокадо као један
Исус на крсту, рекла сам му, а он се насмејао и
вероватно помислио да сам луда, али ништа
није рекао. Следећег дана сам му јавила да сам
направила паштету од авокада, а он ми је на-
писао: „Не заборави да разапнеш малог Исуса”
:) и још: „Ја управо идем да купим саксију за
мог Адама.” Никад ме после секса није назвао
нити ме питао да ли желим да се видимо, али
ми је зато увек слао нове примерке из своје
стаклене баште. Та његова брига и нежност
према биљкама подсећала ме је на оца. Све што
би урадио преда мном било би идентично.
Никад му нисам испричала да је то са авокадом
све исто мој отац радио. У почетку сам осећала
зависност према тој перверзној игри у којој за-
мишљам да у сваком сусрету са Филипом
видим свога оца. Филип је болесни естета као и
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мој отац, две прецизно исечене коцкице зелене
јабуке са кором пушта да склизну у моју чашу
са вином. Ујутру нам за доручак купује по две
најлепше, али наjситније питице са сиром које
сам у животу видела. Kаже: „То лепо изгледа
на огромном белом порцуланском тањиру” и
још: „Треба бити сит од погледа, не од хране.”

НЕИЗВЕСНОСТ 

„Ти си вешта у неизвесности”, кажу ми прија-
тељи. У неизвесним пословима, у неизвесним
односима. Где је та тачка од које више не
можеш? А шта ако је нема, питам их. Kао мала
играјући се са другарицама напољу срела бих
оца и сва усхићена му махнула, а он би ме поз-
вао к себи и без икакве увертире одвео код
фризера и рекао: „Шишај на кратко.” Једном ме
је неко позвао на кућни број, а он је рекао:
„Милица овде не живи.” Је ли то био покушај
да се један обичан људски живот онеобичи? Да
му се да мало драматизације тамо где није пот-
ребно? Немам појма. Али да сам била припре-
мљена за неизвесност као за маратон, јесам.
Сад је кућа након очеве смрти тиха, мирна, да
ми се сва та атмосферичност учини невероват-
ном. Нешто фали. То стално подрхтавање тла
на које смо навикли. 

МАСKЕНБАЛ

Посебни дани када креативност мог оца долази
до изражаја јесу маскенбали. Тада одлази у
други град како би донео костиме чије је на-
црте однео пре петнаест дана у једну шнајдер-
ску радњу. Шнајдерке су сашиле костим у који
ћу се увући и постати лисица, моја најбоља
другарица Ана биће медо, а мој брат јеж. Све
те костиме отац је донео на рукама као релик-
вије. Није хтео да их спушта ни у какав џак,
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нити да их савија у било какву гломазнију кесу.
Шнајдерке су се извиниле што неће моћи да
јежу уграде бодље. „То ћете морати сами,
ручно”, каже једна од њих. Ноћ пред маскенбал
отац и старија сестра каче бодље за костим и
неким само њима знаним захватима успевају
да их правилно поставе тако да се не криве. Јед-
ном сам на маскенбалу била бела пчела Kраље-
вића Марка, једном сам била рибарева жена,
једном сам била само ја. Ова последња маска је,
ваљда, највећа заслуга мог оца и наравно да
таква маска никад није победила, али зато сада
побеђује све чешће.

ЧАСОПИС „ВИЈЕНАЦ”

Kао мала кришом сам одлазила у гаражу која
се налазила у дворишту дедине куће. Тамо је у
једној старој комодици стајало преко стотину
бројева часописа „Вијенац”. Kолико сам само
уздаха ту испустила пред страницама са по-
езијом. Замишљала сам како би било да и ја
будем једна од тих којa ће некад, негде да
објави своју песму. Једну бар. То је био први и
последњи пут да сам оне који пишу уздизала до
нечег божанског и непојмљивог. У том страст-
веном окретању страница, упијајући их, на-
ишла сам и на једну очеву песму. Стајало је
његово име и презиме, име његове школе. Зас-
тао ми је дах. Никад касније нисам сматрала да
мој отац пише поезију, ни да је песник, али
тада, поверовала сам му. Поверовала сам да је
то неки свет који се у том тренутку преда мном
отвара, свет за који до тада нисам знала, а који
ће напослетку и за мене бити једном важан.
Сада, када сам се већ одавно упустила у тај свет
књижевности и писања, сетим се тог тренутка
кад је све изгледало немогуће, поезија као неки
виши чин постојања, и насмејем се. Тек кад се
стварима приближимо видимо сенке тих
ствари како прете да их поједу. Зато је добро
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сетити се баш тога, да је поезија некад, за не-
кога, могла бити виши чин постојања.

О ПРИЧИ И ПРИЧАЊУ

Седела сам у дворишту са укљученим лапто-
пом, требало је ускоро да одржим онлајн час,
па сам се мало припремала. Већ је био пао
мрак, мама је у кући спавала. У једном тренутку
чула сам очев глас, од пута према кући, и окре-
нула се ка извору тог гласа. Приближавао ми
се, а ја сам рукама почела да опипавам да ли је
стварно ту. Носио је пуно торби и кеса, као
неки шверцер-путник и имао је неку повреду,
рану на оку. Питала сам га од чега му је то, а он
је рекао од борбе, каже да је и тамо одакле до-
лази стална борба. Ушли смо у кућу, дрмала
сам маму и говорила јој да се пробуди: „Мама,
погледај ко је дошао, видиш ли З. (да ли се он
види, је ли стварно стваран)?” Она каже да га
види (дакле, нисам ништа измислила, није ми
се ништа причинило, било је прво што ми је
прошло кроз главу). Мама је устала и они су се
нешто препирали, опет наставак као у животу.
Увек нека препирка. На столу је била књига
једног нашег рођака С. П., неки наводно путо-
пис са примесама хришћанства. Рекли смо му
да је С. издао књигу, узео ју је у руке, мало пре-
листао, захвалио се и рекао да ће прочитати.
Чак се и у сну видела та искрена радозналост и
знатижеља за читањем и новим књигама.
(Иначе, тај С. дошавши да изјави саучешће
када је отац преминуо, нама у кући је говорио
како је могуће да његову хроничну болест
нисмо схватили као озбиљну, тај вечити мора-
лизатор; док ми је његова жена на сахрани
рекла, у тренуцима док су ковчег спуштали у
земљу, да не гледам у том правцу). Сећам се
само да је отац константно причао, ваљда је ве-
ровао да је једино тако дуже са нама и да ће, ако
престане да говори, нестати изгубити се. Ја сам
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га сва у неком бунилу и непрекидно осећајући
да откуцава време том нашем изненадном сус-
рету запиткивала да ми прича како је тамо и
шта је видео (ту препознајем сопствени страх
од смрти, али и нашу породичну омамљеност
причом и причањем), а мама се препирала с
њим јер јој је ваљда и то недостајало. 

САМОПОУЗДАЊЕ

Отац ми у наследство није оставио стан, нити
аутомобил, није имао довољно средстава да ме
пошаље на студије у иностранство, у неки бољи
свет. Али, верујем да се питао како у оваквом
свету начинити нешто трајно, нешто што може
бити добра алатка за каснија стицања. Преко
нас, своје деце, премрежио је самопоуздање и
тако нас заштитио од свих будућих катаклизми
и разарања. Не постоји ствар која данас може
да убије моје самопоуздање, иако постоје на хи-
љаде ствари које мене могу да убију. Сећам се
једног бизарног догађаја у ком сам могла да у
пуном сјају испољим ту своју стечену вештину.
Била сам гимназијалка и на републичком так-
мичењу у рецитовању представљала сам свој
округ, али десило се да сам, ступајући на сцену,
у моменту заборавила свој текст. Заборавност
је била кратка драмска пауза којој су се глумци
у жирију дивили, а ја сам за то време измиш-
љала нову песму ауторке која им ионако није
ни била позната. 
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