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УЛА ЗНИ ЦА
Ви ђам је у свом пар ку го ди на ма, срет нем је по не кад и на пу ту ка пи ја ци, ка су пер-

мар ке ту, нај че шће с бе бом у ко ли ци ма, по не кад с де те том од го ди ну-дв е у на руч ју, на 
љу ља шци, или клац ка ли ци, при ме ћу ју ћи да је уса мље на, да се не дру жи с оста лим 
мај ка ма. Сед не увек на клу пу нај у да ље ни ју од сре ди шта пар ка и мо три на де те шце. 
Не мо жеш да је не при ме тиш због не ве ро ват но буј не ко се, ду жи не до ра ме на, по пут 
на са ђе ног жбу на, у ко ји се у је сен удоб но сме сти и по не ки ли стић са др ве та. Ли це јој 
је окру гло, очи су то пле, бра он, и от ка ко је по вре ме но ви ђам и на ча со ви ма јо ге, бла го 
ми се осмех не кад ме срет не, и клим не гла вом у знак по здра ва. Око стру ка јој је ма ли 
обруч са ла, ти пи чан за све же по ро ђе не же не, или као да је стал но у че твр том-пе том 
ме се цу труд но ће. На се би че сто има хе лан ке у там ној бо ји ко је от кри ва ју обли не, и 
ко је јој на рав но ло ше сто је, али њој као да то ни је ва жно. 

Су сре ти та кве вр сте, с ком ши ја ма, из згра де или из обли жњих згра да, од ко јих ве ћи-
ну не по зна јеш, и од ко јих је тво је око ода бра ло са мо не ке за пре по зна ва ње, углав ном 
из не ја сних раз ло га – ти су сре ти ко ји се по на вља ју слу чај ном ди на ми ком, као да при-
па да ју не ком по себ ном, па ра лел ном вре ме ну, за те бе ма ње ва жном, ско ро без вред ном, 
ко је та ко ђе те че, али укруг, по пут во де из фон та на. За то се и до го ди ло да се тек по сле 
мно го вре ме на за пи там ка ко је мо гу ће да та нео бич на же на стал но ше та бе бу у ко ли-
ци ма и ко је јој је то де те по ре ду... Да ли су на пра ви ли пре ци зан рас по ред у ку ћи, те 
све кр ва из во ди де цу ста ри ју од три го ди не, муж ону из ме ђу две и три – та ко не ка ко, 
док она у шет њу во ди са мо бе бе, ма да је по не кад ви дим и са деч ки ћем, тек про хо да-
лим. Он да по чех да иш че ку јем су срет с њом уз ира ци о нал ну не ла год ност због из не-
над ног от кри ћа да го ди на ма из во ди бе бе, још из вре ме на ка да сам и са ма си ла зи ла у 
парк са сво јом ћер ком ста ром пет-шест го ди на, и ка да сам је мо жда и пр ви пут при-
ме ти ла – са деч јим ко ли ци ма. Мо ја ћер ка је у ме ђу вре ме ну ушла у пу бер тет, по пе ла 
се на шти кле и по че ла да се шмин ка, а чуд на же на цр не жбу на сте ко се и да ље гу ра 
ко ли ца у пар ку – спа зим је че сто и са те ра се. 

Ре ших да јој се ср дач но ја вим, кад је сле де ћи пут угле дам, на сто је ћи да из ње из-
ма мим глас, јед но „до бар дан“, „здра во“, шта год, сма тра ју ћи да су на ши за јед нич ки 
ча со ви јо ге до во љан раз лог за та кав по здрав, и не зна ју ћи за пра во шта оче ку јем да 
ми са оп шти глас. Ме ђу тим, и да ље ни је про го ва ра ла, већ би са мо дис крет но клим ну ла 
гла вом и ис кри ви ла ве ли ке тан ке усне у љу ба зни осме јак. Све у све му, би ла је од ли чан 
кан ди дат за при ка зу. Уса мље на, мо жда са јед ном је ди ном бе бом – ко ја не ра сте... 

А он да, јед не ве че ри, на плоч ни ку ис пред са мо по слу ге, док сам по ку ша ва ла да за-
коп чам јак ну с не ко ли ко ке са у ру ка ма, пу них на мир ни ца, чух иза се бе не по зна ти глас. 
– Ком ши ни це, ком ши ни це! Окре нух се и угле дах њу ка ко ми пру жа ру ка ви цу. – Је л’ 
ва ма ис па ла? – упи та. Опи пах пра зан џеп. – Да, мо ја је – ре кох – хва ла вам. И кре ну смо 
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у истом прав цу, обе с ке са ма. Тог пу та ни је би ло ко ли ца са де те том. По че ла сам од 
јо ге, ка ко је не ви ђам у са ли, у по след ње вре ме, ка ко су нео прав да но мно го по ди гли 
из нос чла на ри не, ка ко сам за до би ла по вре ду на згло бу ша ке код ви со ког пла во ко сог 
ин струк то ра, јер упор но ра ди му шку јо гу, а нас је та мо и да ље 90 од сто же на, ка ко 
ви ше и не идем код ње га, ис кљу чи во код На та ше... Кли ма ла је гла вом и ћу та ла, на 
тре ну так се за бри нух да и не ћу са зна ти ни шта од оно га што ме је за ни ма ло, те на гло 
про ме них те му. – Не го... сва ка ва ма част – ре кох – не мо гу да по хва там ко ли ко де це 
има те, је л’ вам не ко по ма же? 

При ча је би ла те шка, то ли ко да сам јој пред ло жи ла да на крат ко сед не мо на клу пу, 
по што сти го смо до на шег за јед нич ког пар ка – што је при хва ти ла. На рав но, ако вам ни је 
мно го хлад но, до да дох. Не, ни је, ре че, то пла ми је ова јак на. Осе тих се по ма ло као кри вац.

Бе бе ни су ње не, ни де чак ко га у по след ње вре ме ви ђам. Не ма сво је де це, има му жа 
ко ји др жи пи љар ни цу. Ону на ћо шку, по ред пе ка ре, до да де, по ка зав ши ру ком у прав цу 
глав не ули це, и со лид но за ра ђу је, ре че, до вољ но за њих дво је, та ко да и не би мо ра ла 
да ра ди, али, ето, во ли де цу... Ипак, чу ва их крат ко, нај ви ше го ди ну да на. Не мо гу ду же, 
пре ви ше бих се ве за ла, ка за, слег нув ши ра ме ни ма. Не мо же да ро ди, а са да је и ка сно, 
пре шла је че тр де се ту. До шли су из Бо сне, до да де, и она и муж. За вре ме ра та па ла је 
гра на та на њи хо ву ку ћу, у око ли ни Са ра је ва, мај ка јој је по ги ну ла у су сед ној со би, а 
њој је од си ли не удар ца све из ле те ло... За ста ла је, а ја се ни сам усу ди ла да за тра жим 
об ја шње ње, па, ви дев ши мој збу ње ни из раз ли ца, до да де, ми слим, ма те ри ца, и бе ши ка... 
Опе ри са на је, спа си ли су јој жи вот, али су јој и са оп шти ли да не ће мо ћи да ро ди... Сад 
сам ја кли ма ла гла вом, за не ме ла. По ред нас про ју ри ше два улич на ке ра. Из не на да ме 
по ра зи ми сао ка ко за љу де из кра ја не ма мо ни ма ло вре ме на, ка ко их до жи вља ва мо 
ско ро као де кор, као фи гу ре ко је про ми чу ам би јен том ко ји слу чај но де ли мо, ни шта 
ва жни је од фи гу ра улич них па са, ма ча ка, од др ве ћа и клу па... Уста до смо, шу ште ћи 
ке са ма. Осе тих да бла го дрх тим, од зи ме. Не зна ју ћи ни шта да ка жем, ни шта да учи-
ним, из чи ста ми ра по ди гох гла ву и по гле дах у не по мич не, мрач не кро шње ја се на, 
уз др жа ва ју ћи се од уз да ха. 

Зна те због че га то ра дим – чу вам ту ђу де цу? – упи та ме не што ве дри јим то ном. – 
За то што во ли те де цу – од го во рих. – Не са мо за то... Жи вим за тре ну так кад ми се не ко 
не по знат обра ти, ми сле ћи да је то мо ја бе ба. Тек та да као да уђем у пра ви жи вот, гу-
ра ју ћи та ко ли ца... И ко нач но имам све што ми је по треб но – до да де ти шим гла сом. – 
Ви де ла сам вас у но ви на ма! – ре че, жив нув ши. – А, да, онај ин тер вју... – Про чи та ћу вам 
ро ман, де лу је ми за ни мљи во. – Хва ла вам. – Је л’ зна те да сам и ја пи са ла, али по е зи ју? 
– Ствар но? – Да, пре ра та – до да де, по што се већ при бли жи смо мом ула зу. – За што не 
пи ше те и да ље? – до ба цих, ва де ћи кључ из џе па. – Не мо гу, све се спр жи ло у ме ни, оне 
но ћи, па и то. – Али, мо гло би да ожи ви – ре кох – што се не по тру ди те? Она слег ну 
ра ме ни ма, окре ћу ћи ми ле ђа, и про ду жи ка свом ула зу. 

* * *

А у пар ку код То пли чи ног вен ца, ра но ују тру, на свом пу ту ка по слу, че сто сре ћем не ку 
де вој ку ко ја ше та пса без јед не но ге. Пас је нео би чан не са мо због фи зич ког не до стат ка, 
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већ због још не че га што ни је мо гу ће од мах от кри ти. Ма ло је го ја зан, не го ва не сив ка сто-
сме ђе дла ке, ли сич је њу шке и за ши ље них уши ју, док у те лу под се ћа на ма лог ме две да. 
Увек бих гле да ла са мо у ње га, де вој ка ми ни је би ла за ни мљи ва, те ми је тре ба ло вре-
ме на да схва тим да је ње на фи гу ра час сит ни ја, час круп ни ја. Тад по чех да за гле дам и 
њу и схва тих да по сто је две де вој ке, па за кљу чих да су се стре. 

Ме ђу тим, јед ног ју тра спа зих истог пса у прат њи не ког мла ди ћа, а по сле не ко ли ко 
да на по но во с де вој ком, што сам не све сно и че ка ла, ка ко бих ко нач но раз ја сни ла си-
ту а ци ју. Мо же те на рав но про ћи и за бо ра ви ти та кав при зор, ре ћи, шта ме се ти че, 
пу шта ју ћи да вас вре ме да ље но си у су срет соп стве ним оба ве за ма. А мо же те му пру-
жи ти и ма ло от по ра и ре ћи се би, са че кај, ов де не че га има. За ста дох и упи тах де вој ку 
за ра су пса, до дав ши да ми ни је по зна та, и не по ми шља ју ћи на мо гућ ност да је реч о 
обич ном улич ном ке ру, ме шан цу. И та да са знах чи та ву при чу. Вла сни ци су ста ри ји 
брач ни пар ко ји ста ну је у не кој од обли жњих згра да, и већ не ко ли ко го ди на, пре ко 
сту дент ске за дру ге, на ла зе не ко га да из во ди пса у шет њу. Тре нут но нас је тро је, до да-
де она. Ма, оби чан улич ни пас, ре че, тек тад од го во рив ши на мо је пи та ње. Пре де се так 
го ди на га је уда рио не ко ау том на Ба но вом бр ду, и про ду жио, а бу ду ћи вла сник је 
во зио иза ње га, за у ста вио се, по ку пио га и од нео код ве те ри на ра, па су га опе ри са ли.

Пред очи ма ми ис кр сну успа ва но, окр ва вље но те ло пса на опе ра ци о ном сто лу, и 
у не кој по су ди, на по ду, од се че на но га, ко ја ће би ти ње го ва ула зни ца у ци ви ли зо ва ни 
свет, у уре ђен, удо бан жи вот.




