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НИ КО ЛА МА ЛО ВИЋ

МА РИ НЕ ЛА

Све че шће од ла зим до Ма ри не ле. Жи ви с бај ко ви тим по гле дом 
на мо ре. То је чист кемп: Све што ви ди с те ра се, ви дим и ја из ме ђу 
дви је 30 ме та ра ви со ке пал ме Was hing to nia fi li fe rae. 

Ни кад не зна кад ћу да до ђем, али ме уви јек до че ка ра до сно!
По ну ди ме оним што је ку ва ла, ра шта ном с ка штра ди ном, 

при га ним сар ду ни ма, цр ним ри жо том, кар не вал ском њо ка дом, 
ме  сом ле шо, бум ба ри ма, фа џо лом, пол пе та ма, вер зо том, жу ће ни
цом... што ре дов но од би јам. Ни сам до шао да бих јео. Те шко се 
да нас за ра ђу је ле бац. Узмем, ето, ја бу ку. Има их Ма ри не ла уви јек 
у фру ти је ри, по су ди за во ће...

Од свих ко је знам, је ди но она не гле да ТВ и не чи та днев не 
но ви не. Са мо књи ге. Др жи он лајн шко лу ку ва ња и та ко се хра ни. 
Не тре ба јој ни ко. Ме не во ли, ка же, за то што знам да на бро јим 10 
ста рих за лив ских је ла. Али ме не успи је ва да ту ма чи, што је из но ва 
ин три ги ра да по ку ша ва из но ва.

По че сто се пи там је ли лу да. 
Као кад чо вјек ци је лу сво ју те жи ну пре ба ци на јед ну но гу, 

та ко је и бан ка у ко јој ра дим те жи ну по сло ва ња пре ба ци ла на фи
нан сиј ске де ри ва те. У пре во ду, по че ла је да за ра ђу је на из ну три
ца ма. Ко не ак ти ви ра до вољ ну кво ту фи нан сиј ске пи те од го ва на, 
гу би по сао. 

Је бе ни бан ка ри, шап нуо сам ко ле ги, мај ку им ле ши нар ску 
– сре ћом у тре нут ку ка да нас је из над Бо ке Ко тор ске пре ле та ла 
фло та НА ТО хе ли коп те ра, ина че су мо гли да ми сни мље ни ау дио 
раз лог за от каз по ту ре под нос. Сви но си мо ми кро фо не и ка ме ре 
у знач ка ма с пла вим кру гом око ко га су жу те зви је зде.

Че сто сам по сли је по сла код Ма ри не ле. 
При ти снем у лиф ту Стоп, по ву чем ли ни јудви је, да се са бе рем.
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Ба цим с вра та са ко. 
Дуг ме от коп ча Ма ри не ла. 
Ја ола ба вим кра ва ту...

*

На те ра си по том – жва ћем ја бу ку. 
За ба цим по глед до на да ле ко, ка та мо оном нај да љем пла вом. 
По 1001. пут ми слим: Po or Ma ri ne la.
Са мном за труд ње ти ни кад не ће. 
Умо ран сам као пас. Отро ван де ри ва ти ма.




