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СЛО БО ДАН ВО ЈИ ЧИЋ

ЧА СО ВИ ЕН ГЛЕ СКОГ
(по ро дич на при ча)

Скло ни ла је онај је дан та њир што се још од руч ка су ши у су
до пе ри, про ве ри ла да ли је ис кљу чи ла бој лер чић, а он да уга си ла 
све тло у ку хи њи, про шла кроз по лу мрач ну тр пе за ри ју (не ма на 
том пу ту ни шта у шта би мо гла да уда ри), упа ли ла све тло у ку па
ти лу, на чет ки цу за зу бе на не ла уо би ча је ну (око је дан цм) ко ли чи ну 
ка ло дон та и, уде сив ши во ду (ни хлад на ни вре ла), ли цем за гњу ре на 
у огле да ло, по че ла да тр ља зу бе. За што увек док пе ре зу бе бу љи 
у огле да ло? Што ви ше про па да ју, све гру бље их тр ља. Као да их 
због то га ка жња ва. Хо ће ли да из др же док др жи ср це? Не ис пла ти 
јој се да у го ди на ма у ко ји ма је пра ви но ве зу бе. За што да ба ци то
ли ке па ре? Об у ста ви ла је, ка ко би се то ре кло, све ин ве сти ци је на 
се би. Одав но ни је ку пи ла се би ни шта но во, са мо кр пи и пре пра вља 
ста ро. Што да ку пу је па да јој су тра оста не. Ко ме да оста ви? Не ку 
кр пи цу јој до не се сна ха из Аме ри ке, кад до ђе у по се ту, а до ла зи 
сва ке дру ге или тре ће го ди не. То она не обла чи већ по ка зу је ком
ши лу ку. Као што чо ко ла ди це ко је јој је син из Ен гле ске по слао 
ни је по је ла већ их је чу ва ла и чу ва ла док им ни је ис те као рок 
тра ја ња. И док их син, кад је до шао, ни је на шао нео тво ре не.

Опра ла је зу бе. По сле зу ба на ред до ла зи ли це. Ко жа се одав
но опу сти ла и на бо ра ла. И не ка ко по там не ла. И про ша ра ла бе лим 
фле ка ма. Отва ра овал ну ку ти ји цу сре бр на сте бо је с по ма дом за 
ноћ, вр хом ка жи пр ста за хва та (па зе ћи да не за ка чи ви ше но што 
тре ба) бе лу ми ри шља ву кре му, пра ви по ве ће тач ке по ли цу, као 
да ути ску је шлаг на пре пе че ну тор ту, а по том ја го ди ца ма пр сти ју 
обе ју ру ку раз ма зу је кре му и бла го ма си ра че ло, обра зе, под ва љак, 
око очи ју. Око очи ју на ро чи то. Ту, где је мре жа бо ра нај гу шћа, 
ста вља нај де бљи слој. Док то ра ди, ли це је још ду бље за ро ни ла у 



757

огле да ло. Као да пр ви пут ви ди то ли це, ис пи ту је ње го ва свој ства: 
по ди же и спу шта обр ве, на би ра че ло, ши ри но здр ве, ску пља и раз
вла чи уста, мр шти се, бе чи, а по не кад бо га ми и ис пла зи је зик. Да 
је не ко по сма тра с ле ђа, по ми слио би да се ру га са ма се би. „Be a uty”, 
из го во ри од јед ном у огле да ло ен гле ску реч, а он да и свој спон тан 
ко мен тар: „Бљу та ва ле по та!” У том тре ну ли це с ове стра не на зи ре 
на ли цу у огле да лу не што као по дру гљив сме шак. От кад је по че
ла да иде на ча со ве ен гле ског до га ђа јој се да че сто, та ко из не на да, 
спон та но, без раз ло га, на ули ци, у трам ва ју, у про дав ни ци, али и 
у ку хи њи, со би или ку па ти лу, као ово са да, из го во ри не ку ен гле
ску реч. Из би је реч од не куд, ни от ку да, из та ме, са ма. Та ко, ус пут, 
ско ко ви то, кам пањ ски, утвр ђу је она пре ђе но гра ди во.

За вр ши ла је и с ли цем. По том ма же ру ке не ком ру ском кре
мом про тив ре у ме, на ба вље ном по пре по ру ци на бу вља ку, ко ја 
тре ба да јој за гре је обо ле ле згло бо ве да би су тра функ ци о ни са ли 
нор мал но. Ти ме је окон чан ве чер њи ре монт ових де ло ва те ла. А 
и ду ха, ре кла би кад би је не ко пи тао. Искре на да бу де, де ша ва се 
да се по не кад за пи та че му све то. Та упор ност да се за у ста ви не што 
што се, зна она то, не мо же за у ста ви ти. По не кад, у та квом рас по ло
же њу, пре ско чи дандва свој ве чер њи трет ман, а он да опет на ва ли 
да утр ља ва кре ме к’о лу да, на се да ју ћи све сно сил ним са ве ти ма по 
но ви на ма да се до брим одр жа ва њем, као да је ау то у пи та њу, жи
вот мо же зна чај но про ду жи ти. 

По ну ди се бе да пи шки, по том, по што опра ру ке, уга си све тло 
у ку па ти лу и пре ђе у спа ва ћу со бу, за шта јој ни су би ла по треб на 
ви ше од три ко ра ка. Свла чи се бр зо, ру тин ски, а он да исто та ко 
бр зо, ис тре ни ра ним по те зи ма, у мра ку, пре ко гла ве на вла чи ду гу 
спа ва ћи цу и за гњу ру је се у кре вет. Опа! Тек тад па ли си ја ли чи цу 
из над гла ве. Бле ском све тло сти на фо те љи на спрам кре ве та про
бу ди свог вер ног са пут ни ка. „Цо ко мој”, ма зно по здра ви мач ка. 
Он от по здра ви ма шу ћи ве се ло ре пом. Кад се до бро на ме сти ла, 
ис под ја сту ка из ва ди све шчи цу с бор до ко ри ца ма. Реч ник ен гле
ског. По чи ње пре сли ша ва ње, пре ко су тра има час. Јед ном ру ком 
др жи све шчи цу, чи ја је сва ка стра на по де ље на по сре ди ни цр ве ном 
вер ти кал ном ли ни јом (на ле вој стра ни су ен гле ске ре чи а на де сној 
пре вод), а дру гом по кри ва де сну стра ну реч ни ка. Air port, ае ро дром; 
pla ne, ави он; ste war dess, стју ар де са; to land, сле те ти; run way, 
пи ста... из го ва ра гла сно гле да ју ћи у мач ка као да је он про пи ту је. 
Мо ра ла сам, се ти се, у хо лу ае ро дро ма, ве ли ком као фуд бал ско игра
ли ште, ву ку ћи свој оскуд ни bag ga ge, да из др љим очи да бих угле
да ла та блу на ко јој круп ним ћи ри лич ним сло ви ма пи ше „СТЕ ВАН 
ЦУ ЦИЋ”. Очи су ми ис па ле док у тој су ма ну тој гун гу ли ни сам 
угле да ла ту та блу, а он да ис под ње и ње га, мог Сте ви цу, у не кој 
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ша ре ној ко шу љи ка кве ни је но сио док је био у Ср би ји. Шта би би ло 
са мном да ни сам ви де ла ту та блу на ко јој је пи са ло ње го во име, 
по ми сли. Ко ли ко по ни же ња јед на мај ка мо ра да пре тр пи да би 
ви де ла сво је ро ђе но де те! Е не ћеш ви ше ићи ова ко, као ов ца, ре кла 
је та да се би. Или ћеш у свет ићи ка ко се иде, или ћеш умре ти жељ
на сво је де це.

А та мо, већ по сле не ко ли ко да на, по че ла је да се пи та да ли 
је уоп ште тре ба ло да до ђе. Шта ће она ту? Не раз у ме шта њих дво
је ћу ћо ре, а не ће да се ме ша и пи та, при ја мо же по цео бо го вет ни 
дан да је псу је, а она на то да јој се к’о иди от сме шка, не до па да јој 
се њи хо ва хра на, а не да ју јој ни да се при мак не шпо ре ту. Јед ном 
је хте ла да ску ва па суљ, па је на ру чи ла да Сте ви ца ку пи су ву сла
ни ни цу и бе ли лук. Кад је сна ха чу ла шта све све кр ва на ме ра ва 
да крк не у па суљ, са мо што јој ни су из би ли ро го ви, па је це ла за
ми сао про па ла. Не мо же ни да иза ђе из ку ће. А и где да оде? Ко 
по сле да је тра жи? Ње на со ба, се ћа се, би ла је не ка ко одво је на од 
дру гих, скрај ну та и за ву че на ис под др ве них сте пе ни ца ко је су 
за во ји то во ди ле на спрат. Ра до зна ло је, из ви ја ју ћи врат као гу ска, 
гле да ла сва ки пут док се не ко од њих тро је пе ње или спу шта тим 
сте пе ни штем. То ли ка ку ћа а њих са мо тро је, ни је би ло да на а да не 
по ми сли. И не ма из гле да ни да ће их би ти ви ше. Не ма. Две со бе 
ће и оста ти пра зне. Бар та ко је за кљу чи ва ла по увек истом рав ном 
сто ма ку сво је сна хе Рут. Кад иза ђе но ћу из со бе, се ћа се, ни кад 
ни је зна ла на ко ју стра ну тре ба да окре не да би сти гла у ку па ти ло, 
а на ко ју да би сти гла у днев ну со бу или у тр пе за ри ју. То ли ко је 
вра та би ло у ку ћи да је по пра ви лу отва ра ла по гре шна. Ви ше пу та 
је усред но ћи упи ра ла у вра та пре ма вр ту, на ме ра ва ју ћи да уђе у 
ку па ти ло, и да ни су би ла до бро за кљу ча на (две бра ве) си гур но би 
се, као не ки ме се чар, на шла на ста зи што во ди у врт. Шта ће то ли
ке со бе за вас тро је, хте ла је да их пи та, али се ипак ни је усу ди ла. 
Ми сли ла је да то пи та сво га си на, јед ном кад оста ну са ми, али за 
цео тај ме сец да на, ко ли ко је би ла та мо, ни кад ни су оста ли са ми 
ду же од пет ми ну та. Хте ла је још по не што да га пи та, али ни је 
би ло шан се. Же ле ла је и да га ма ло по ми лу је по гла ви, то ли ки пут 
је пре ва ли ла, пре ле те ла оке ан, у ко ји ни је сме ла ни да по гле да, али 
ни то јој се ни је оства ри ло. Њих дво је су од ла зи ли ују тру, сва ко 
сво јим ау том, и вра ћа ли се ка сно по под не. Она је се де ла у сво јој 
со би ис под др ве них сте пе ни ца и гле да ла кроз про зор у не ки од врат
ни зид, или, ре ђе и на кра ће, у днев ној со би са сво јом при јом, го
спо ђом Ме ри, али шта је то вре де ло кад она ни је зна ла ни јед ну 
ен гле ску а го спо ђа Ме ри ни јед ну срп ску реч. По не кад би се са мо 
осмех ну ле јед на дру гој. Оку пи ли би се тек на ве че ри, за ве ли ким 
окру глим сто лом са шест сто ли ца, од ко јих су две увек би ле пра зне, 
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а по сле ка фе у днев ној со би сва ко би оти шао на сво ју стра ну: Сте во, 
Рут и Ме ри сте пе ни ца ма на спрат, а она у со би цу ис под сте пе ни ца. 
И та ко од по не дељ ка до пет ка. У пе так по под не, об у че ни у спорт
ску оде ћу, Сте во и Рут од ла зи ли су не куд ван гра да, враг ће га 
зна ти где, ни су о то ме под но си ли ра чун, а она ни је на ме ра ва ла да 
пи та, и вра ћа ли се у не де љу ве че. 

Гле да у ле ву стра ну реч ни ка. Cu stoms је ца ри на, на ста ви да 
се пре сли ша ва. Пла ши ла сам се ца ри не, се ти се, да ми не оду зму 
smo ked che e se, ди мље ни сир, ко ји је во лео мој Сте ви ца, ту сам 
про шла, али ни сам про шла код сна хе Рут, смр ди, ре кла је и ба ци ла 
сир у кан ту за сме ће, ми сли ла је да ја то не ћу ви де ти, а мој Сте во, 
као сва ки шмо кљо, кад сам му ре кла шта је ура ди ла ње го ва же на 
с ње го вим оми ље ним си ром, ни реч ни је смео да јој ка же. Ни шта 
не сме да ка же што се њој не би до па ло. Рут не же ли де те, то сам 
дав но за кљу чи ла, ни је ми би ло те шко да то за кљу чим, бо ри се за 
не ко ше фов ско ме сто у ла бо ра то ри ји у ко јој ра ди, то јој је ва жно, 
то ше фов ско ме сто, та ко јој је јед ном из ле те ло ов де у Бе о гра ду. 
Та кав је оби чај ов де, сва шта пи та ју. Пи ју ка фу и за пит ку ју. Кад ће 
при но ва, пи та ла је мо ја се ста Ма ра. Сте ви ца ни је био ту, а ни ја. 
Рут се на ко мр шти ла, згу жва ла уста, по глед јој је по стао хла дан и 
не при ја тан, при ча ла је Ма ра, а он да, по што се при бра ла, ре кла: 
Шта аа? Да се пот пу но уна ка зим да би сте ви ов де у Ср би ји има ли 
чи ме да се хва ли те? Не, хва ла ле по! Шта нам фа ли ова ко!? Та ко 
је ре кла. Или је Ма ра ни је до бро раз у ме ла. Не, не, ни сам пи та ла 
Сте ви цу, не мо гу, не смем, за што, ша пу ће се би… И бри ше су зе. 
Са ме кре ну ле. Не осе ти се то кад кре не. Ба ци реч ник. Шта ће ми 
све ово кад ту не мам че му да се на дам, за дрх та ше јој ра ме на. Цо ка 
истог тре на ско чи с фо те ље да се на ђе по ред све шчи це. За чу ђе но 
је гле да сво јим увек отво ре ним очи ма. 

Очи је по кри ла ша ком. Оном ко јом је по кри ва ла де сну стра
ну реч ни ка. По ла ко се сми ри ва ла. Не би во ле ла да ње не су зе ви ди 
Цо ка, ко ји је са сре ди не со бе гле да пра во у очи, ја ко је осе тљив. 
Он да се за чуо те ле фон, та мо у мрач ном пред со бљу. Ша ком раз ма
за су зе, сна жно ушмрк ну, да јој се то не де си док раз го ва ра, а он да 
уста де, пре ба ци ко шу љу пре ко ра ме на и по жу ри у пред со бље. За 
њом по хи та Цо ка... Ср ки! Њен Ср ки! Зо ве са мо да чу је ка ко је! 
„Не, не, ни сам про му кла, до бро ми је”, ка же, жу ри да ода гна ње
го ву бо ја зан. „Не!... Ре ци ми? Да се ни си по ми рио са Мир јам?... Па 
шта је он да?... Ооо! Че сти там док то ре! Не ка је са сре ћом, си не! А 
кад ће би ти про мо ци ја?... Ле по, си не, баш ле по. Баш си ме об ра
до вао. А об ра до вао би ме и да си се по ми рио с Мир јам... А кад ће, 
ре че, би ти про мо ци ја?... Баш ле по. Гле да ћу да до ђем, ако ика ко 
мог нем, знаш и сам... Учим, учим, не го! Баш сам по на вља ла ре чи. 
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А оће ли до ћи Сте во?... Би ло би ле по. Баш би би ло ле по. Мно го си 
ме об ра до вао, си не...”

У по врат ку, ушав ши у со бу, по ди же с по да реч ник, обри са 
пра ши ну о ко шу љу ко ју по том ски де и ба ци на фо те љу, а он да се 
уву че у кре вет. Ко ји се бе ше при лич но охла дио. И Цо ка је већ на 
свом ме сту у фо те љи. Ту дре ма. Гле да у њу и че ка знак да му до зво
ли да се уву че код ње у кре вет. По не кад, ако га од би је, зна да се 
увре ди, оде у ћо шак и ту се у ис ка ки. Она не ко вре ме дла но ви ма 
сти ска реч ник с бор до ко ри ца ма, као да га гре је. Не ду го за тим, 
ваљ да кад је осе ти ла да је до шао тре ну так за то, отва ра реч ник, 
ша ком де сне ру ке по кри ва де сну стра ну и по но во по чи ње на глас 
да из го ва ра ре чи. Ср ки ја ра ди, ми сли. Ту још ни је го то во. Још има 
шан си да се он и Мир јам по ми ре. Не мо ра ју да се вен ча ју. Што мо
ра ју да се вен ча ју. Ако она то не же ли, не ка јој бу де. И као да је бит
но где ће да жи ве. Ако она не ће да се вра ти у Ен гле ску, а не ће ни у 
Ср би ју, не ка он, бра те, иде у Изра ел, шта фа ли. Ни је то ни шта да ље, 
гле да ла сам на ма пи, ме ри ла пр сти ма. Не ка он не бри не за ме не, 
сти ћи ћу ја ма где би ли. Ако бу дем жи ва. Са мо да до би ју де те. Оће, 
оће, да ће Бог. Ве лик је Бог. А то што је док то ри рао, ле по је, али то 
му ни је ни шта ако се не оже ни, ако не ство ри по ро ди цу. А у Аме
ри ку не ћу ви ше ни да идем. Не мам та мо че му да се на дам. Рут, чу јем, 
на ва ли ла да усво ји мач ку. Не ће де те, хо ће мач ку. Јеф ти ни ја је од 
пса за из др жа ва ње, а ефе кат исти. Сви део јој се мој Цо ка. Али ни 
то не иде ла ко. Стро ги су та мо про пи си… А он да на ста ви да се 
пре сли ша ва: fat her је отац, mot her мај ка, grand mot her ба ка, то 
де те, ако би га би ло, не би ни има ло де ку, ша пу ће, да је ко чу је, 
осим Цо ке, по ми слио би да је ма то ра по шан др ца ла.

Са мо што је за гре ја ла но ге, ко је је све те же уто пли ти, опет 
те ле фон. Ко је сад, оте јој се љу ти то. Рас кло пље ни реч ник уну тра
шњим стра на ма по ло жи на ја стук. По но ви исти онај по сту пак као 
и код прет ход ног уста ја ња и по жу ри у мрач но пред со бље. И Цо ка 
цуп ка за њом. По ди же слу ша ли цу. Ду ши ца! Ње на ко ле ги ни ца са 
ча со ва ен гле ског, се ди по ред ње. Ни је је би ло на два по след ња ча са, 
па су се сви за бри ну ли (ба бац на ка ри као пре ко осам де сет) јер ни
је дан до тад ни је пре ско чи ла. „Је си ли жи ва”, пи та, и већ се сме је, 
јер се и Ду ши ца с дру ге стра не сме је, а он да од го ва ра: „И жи ва и 
здра ва, и уз то ве се ла”. Он да одре ши да при ча. Унук јој је, ка же, 
про сла вио пу но лет ство, та мо у Ци ри ху, по сла ли јој кар те, мо ра ла 
је да оде, ни је мо гла та кав до га ђај да про пу сти. Од не ла му на лив
пе ро с по зла ће ним вр хом, оста ло јој од по кој ног му жа, не ће га си
гур но упо тре би ти, ни ко сад не ко ри сти на лив пе ро, али не ка, не ка му 
сто ји, а отац му ку пио ко ла, би ло је на пор но, али, за ве ли ко чу до, 
ка же, и оно што је ов де бо ли та мо је ни је бо ле ло… Све вре ме док 
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је слу ша, не што јој се ску пља у гр лу. Тре ба ло би не што да јој ка же, 
да јој че сти та и та ко то, али осе ћа да не мо же да про го во ри због 
те гу ке у гр лу. „Па сам хте ла да те за мо лим”, клик ће раз дра га на 
Ду ши ца, „ако мо жеш да ми по зај миш све ску. На је дан дан. Да 
пре пи шем оно што сте учи ли док сам би ла од сут на”. „Ка ко да не”, 
успе са за др шком да про ва ли ону пре пре ку, али бр зо, са да без има
ло за др шке, усле ди не што као до пу на: „Са мо, да ти ка жем не што, 
не ве ру јем да ћеш мо ћи да де ши фру јеш тај мој ша ко пис. За то је 
бо ље да по тра жиш све ску од не ког дру гог. Не знам, ти ви ди”. „У 
ре ду, у ре ду”, чу је ка ко се и Ду ши чин глас ме ња, ма лак са ва, а он да 
се пот пу но из гу би. Ко ја је пр ва спу сти ла слу ша ли цу? Мо жда су 
то обе ура ди ле у исти мах?... Кре ну пре ма со би, не ка ко не си гур на 
на но га ма, а гру ди као да се пу не не ким убр за ним и при гу ше ним 
уз да си ма, као код уцве ље не де це, ко ји сва ки час мо гу, ако их не 
об у зда, да про ва ле у плач.

Свра ти у ку па ти ло. Да се по гле да у очи. Да опе ре очи, ако 
тре ба. И да сми ри ту пли му у гру ди ма. Кад се вра ти ла у кре вет, 
скло пи ла је реч ник и за ву кла га ду бо ко под ја стук (то је до бро за 
пам ће ње, учи ли су је не кад дав но у де тињ ству), а он да из фи о ке 
то а лет ног сто чи ћа из ва ди ла ку ти ју „бен се ди на” и на су во про гу
та ла та бле ту. Ис пру жи се на ле ђа и на ву че по кри вач до гр ла. Уга си 
све тло. Не про ђе ни ми нут, осе ти ка ко јој не што го ли ца образ. Цо ка, 
си ну јој. Њен вер ни Цо ка! Упа ли све тло. По ди же јор ган. Сво јим 
круп ним очи ма ма чак ју је гле дао пра во у очи. И као да је гр ди: 
но, но! „Не ћу, Цо ко мој, не ћу да бу дем ту жна, не ћу, ево, по гле дај”, 
ша пу ће раз вла че ћи уста у не ки на по ран осмех и пру жа ру ке да га 
при хва ти у за гр љај. „Цо ко мој, шта бих ја без те бе.” 




