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ОМЕР СЕЈ ФЕ ТИН

МАЈЧИНПОЉУБАЦ

Јед не ве че ри се део сам у ку ћи сво је се стре. За ма гље на ста кла 
ко ја су по дрх та ва ла од ври са ка ко је је на по љу про из во ди ла сне жна 
олу ја, као да су се пре зно ја ва ла од вру ћи не мла ке со бе... У јед ном 
тре нут ку мо ја се стра иза ђе у ход ник, ве ро ват но ра ди не ког по сла. 
Остао сам сам у со би са мо јом ма лом не ћа ки њом, ма ле ном Нер
ми ном. Не обра ћа ју ћи па жњу на ме не, она је би ла за у зе та сво јим 
жи во пи сним играч ка ма иза пе ћи. Не знам ко ли ко је вре ме на про
шло, кад од јед ном вик ну дрх та вим, ма лим, не жним ври ском што 
под се ти на плач. Ја од јед ном ско чих са ди ва на на ко јем сам се још 
од пре ра ши рио с ве ли ком не па жњом, и ре кох:

– Шта се де си ло, мо ја ма ла Нер ми ни це?
Гле да ла ме је оним упла ка ним, ле пим, не ви ним пла вим очи

ма до стој ним љу ба ви. То ли ко је би ла ма ла, да ни је зна ла ни шта 
ви ше да ка же. Уста ла је уз те ту ра ње. При шла ми је и при не ла 
сво ју ма ле ну ру чи цу мо јим усна ма. Не схва та ју ћи ни шта, ми ло вао 
сам је по ко вр џа вој ко си, пи та ју ћи је:

– Ре ци ми, ду шо мо ја, шта се де си ло?
По на вља ју ћи оне бе сми сле не ре чи, што ли че на ду хов ни 

птич ји је зијк, без пре стан ка је при но си ла сво ју си ћу шну ру жи ча
сту ру чи цу мо јим усна ма. Ја и да ље ни сам ни шта осе ћао, на ста вио 
сам је ми ло ва ти...

* * *

Ма ло ка сни је вра та се отво ри ше. До шла је мо ја се стра. Нер
ми на ме по гле да сво јим ле пим и не ви ним очи ма као да је увре ђе на 
и скли зну ми из кри ла. По тр ча сво јој мај ци и при не се сво ју ру ку 
ње ним усна ма:
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– Ох, ма ма, ох...
Ту ма лу ру чи цу, тај ру жи ча сти и тан ки прст, овла жи ше по

љуп ци ми ло ср ђа. Ње на мај ка не жним гла сом про шап та:
– Ех, че до мо је, ка ко си јој на не ла бол? Да ли се опет за гла

ви ла у зе ки ној но зи?..

* * *

Та да сам схва тио да је ру ка ко ја се пру жа ла пре ма мо јим 
усна ма, да је ова ру чи ца ко јој је кру та ша пи ца бе лог и чи стог зе ца 
(ње не сим па тич не играч ке) на не ла бол, че ка ла то пли ну ле ка јед ног 
по љуп ца; че ка ла је је дан ду хов ни лек ча сног, ми ло срд ног по љуп
ца пу ног љу ба ви...

Пре вео с тур ског
Ав ди ја Сал ко вић




