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СА ХРА НА
На Чу бу ри је оби чај да сто па смрт но сти пра ти сто пу ал ко хо ли зма. Та ко су мој ћа ле 

и ње го ва еки па фи но сра чу на ли ли тре ви ња ка и го ди не жи во та. Де си се да по не ки 
лик пре тек не, као што је зе маљ ски ред. По не ко се скроз из бе зо бра зи, ни је му до ста 
што чи тав жи вот ту че же ну и де цу, бив ша му се су пру га обе си усред ку ће на углу Про-
ле тер ских бри га да и Ба ба Ви шњи не, а да он то ни сам не зна, бив шу де цу ува ли по 
до мо ви ма, и све то за у век ту ри у за бо рав...

Као љу би тељ до бре ка пљи це, до био је у оно њи хо во-ва ше „Ти ле то во вре ме“, ко је би 
ге ри ја три ја нај ра ди је да нам вра ти, ста тус во за ча ГСП-а, и то не на би ло ко јој ли ни ји, 
већ на ре ла ци ји Дор ћол –Јер ко вић број 26. И на све то ко дин го спо до че ка пен зи ју и сат. 

То вам до ђе, кад вам Ки ли ка же, као бо но ви за теч ни оброк.
Бај двеј, што би ова ак ту ел на сто ка ре кла, Та њин ћа ле Бу ца мо гао је да за је бе ста-

ти сти ку, али не и смрт.
И смр ти је до ја ди ло да му из и гра ва слу шки њу и го спо ђу, а мо жда је би ла су ви ше 

за по сле на гре шни ци ма, бо ле сни ма, ми ром у све ту, осло ба ђа њем пла не те од шка р та 
и ви шка си ро ти ње, а по нај ви ше „ми ло сти ма“.

Кад се смрт из нер ви ра и пре се че, та да ни кум Вра ча ра, ста ри уса мље ни маг из 
сла ме не ко ли бе, не мо же да пред ви ди шта но си зо ра, а шта ју тро.

Сва нуо је и тај ве сео дан за ма ма Ка ћу, ка да се та та Бу ци смр кло. Ма ло му се за ма-
гли ло од хро нич ног ма мур лу ка, а он да је пао мрак и про гу тао га као екс и ра ну ло зу. 
То вам је оно, кад ја уга сим те ле ви зор на бле ја чи ни од жур ке, да би се при ми тив ци рас-
по ре ди ли по со ба ма за ор ги је, ко пу ште ни са лан ца, до ву че ни са кон ца и ко ноп ца, као 
да от кри ва ју Аме ри ку. Шта ће те, не ки ма па да мрак на очи, не ки ски да ју мрак очи ма...

Са Та њом ду го не го во рим. У ства ри, ја ни са ким не го во рим. Мо жда ни ка да ни сам 
ни го во ри ла, па су ме за то ло кал ни кри мо си сво ја та ли, а са да спу шта ју гла ве кад ме 
срет ну, зна ју ћи да чу вам све њи хо ве тај не, ко је су они, да би са чу ва ли гла ве, мо ра ли 
да дру ка ју му ри ји и пот ка зу ју јед ни дру ге, а и да ље се сло жно до зо ре ра не „бра ти ме“ 
у „Цве ти ћу“, ло кал но ме ка фи ћу, ко ји је по о дав но де мо де, али му че ни ке још ни ко о 
то ме ни је оба ве стио. 

Не про мак не им, на рав но, да ме шац ну у про ла зу, са џи бер ским ре зо ном „ко ли ОВО 
одр жа ва, кад не ста ри?“ Не зна ју ћи да сам пре ста ла да ста рим бур них де ве де се тих, 
ка да сам се за ле ди ла у „Сту пи ци“ од њи хо вих је бе них пре пу ца ва ња уто ка ма пре ко 
аста ла. Е, жи ва се же на на све на вик не.

Ме не ули чар ски и ма не кен ски дух Вра ча ра ни ка да ни су ди ра ли, све тач ки су ме 
чу ва ли, као да су зна ли да ћу и о њи ма јед ног да на за пи са ти при год ну ски цу у мом 
не пот ку пљи вом днев ни ку. А сва ко би да нас во лео да уђе у Ки ли ци ну при чу. Ц! Ц! Ц! 
Ка кав обрт, из двој ке у ке ца, пре ко ик се ва и ик се ва.

ГЛАСОВИ

Ли ди ја Ћи рић
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Но во гро бље. Скри ве но ме сто на ших пре да ка, ту у Ру звел то вој, пре ко пу та Ха џи-
по пов ца од ко га су и ђа во и гра до на чел ни ко ви ко му нал ци ди гли ру ке.

Би ло ка ко би ло, при ја тељ ства из до ба ко лев ке се не ба ца ју, ма ко ли ко да за ћу те. У 
част ал ко хо ли чар ских оче ва, ис по шту је мо по след њи по здрав без су за. И чи ни нам се 
да нам се ду ше ко нач но сми ру ју, не све сне да смо ро ди ле сва ка по још јед ну ко ди ра ну 
чу бур ску де вој чи цу. Има ту не ке ма ги је, о ко јој се не го во ри. 

Ко ли ко смо ми де ца око Ка ле ни ћа кон тра и Бо гу и ђа во лу, то ли ко смо из де пи ли-
ра не као бу ле, зу ме те?

Ра но сам по че ла да се ве рем по кр ста ча ма и кри ла се иза спо ме ни ка као да ме 
жи ви ју ре. Јед не но ћи сам чак опро ба ла до бру је ба чи ну на спо ме ни ку го спо ђе и го-
спо ди на Вуч ко вић; на рав но, сру ши ли смо спо ме ник, а мла ди про ду цент је же лео да 
се оже ни мно ме. Схва ти ла сам да и мр тви и жи ви во ле до бар секс и до бру за ба ву, ако 
уме ју да се за ба ве.

Да ни ма сам се де ла у Але ји ве ли ка на и раз ми шља ла, за што су баш ов де сме шта ли 
и уко па ва ли ко је ка кве др ка ве пи сце и умет ни ке, ле ка ре и ар хи тек те, по ли ти ча ре и 
на уч ни ке, ко ји ско ро ни ка да ни су хо да ли мо јим гра дом.

Исти на је јед на, Но во гро бље по зна јем као свој џеп. То ли ко сам њих ис пра ти ла уз 
при чу: „Да си ти Ки ли жи ва и здра ва, али но ћас је по ги нуо Ро го...“, а по смрт не го во ре 
сам им са ма пи са ла. Да ни је ту жно, би ло би је зи во.

Где сам оно ста ла?
Про ла зим кроз огром ну, ве ле леп ну ка пи ју од ко ва ног гво жђа, а уну тар гро бља, 

као да су на ба ца ли мр тва ке збр да-здо ла, док им од пре ко пу та ма шу Је вре ји, сло же ни 
у вр сту, са пот пу но иден тич ним ле жа је ви ма. По ми слих на свог Син ге ра. Не ма ве ћих 
вер ни ка од оних ко ји се, а да их ни ко не пи та, пред ста вља ју као не вер ни ци.

Кре ну ла сам ка пр вој ка пе ли. Јед на за и ста фи на го спо ђа, об у че на до ду ше као за 
бал вам пи ра, при ла зи баш ме ни. Је би га, ко ме ће?

„Из ви ни те, де вој ко, мо лим вас, да ли иде те код Ни ко ле Бо јо ви ћа?“
„Мо лим?“, ре кох збу ње на. 
Тр гла сам се, као из деч јег сна. Вра ћа ме та мо где сам се за кле ла да не ћу кро чи ти 

ви ше. У мо је ра но де тињ ство, пре бр зо са зре ло и пре зре ло. Та мо сам се дав но са Ни-
ко лом јур ца ла из ме ђу две ва тре; игра ли смо кли ке ре у ма лом огра ђе ном пе ску, пра-
ве ћи ста зи це као отво ре не пу тељ ке, не зна ју ћи кад ће се ко ји за тво ри ти. Увек смо се 
ра ста ја ли на углу Ки чев ске и Ко че Ка пе та на, ту је он жи вео. Али ово је мо ра ло зна чи-
ти опро штај.

„Не, кре ну ла сам до то а ле та, опро сти те.“ 
По гле да ла сам у не бо и ви де ла Бо га ка ко ми опет на ми гу је.
„Је ли, Бо же, јел ти да нас ку ваш ка фу?“ 
Ка пе ла. Шта ту да опи шем а да не ка же те: Ки ли има са мо му жа Пи сца, ла ко је њој, 

ве зе с мо згом та не ма. Ее ее, па не ће мо та ко.
Вру ћи на не ка јад на ко у па клу, а у ка пе ли је за још ниг де нео пе ва на. Ви дим са мо да 

се ов де осе ћам као код сво јих, а он да их и угле дах. Ка ћа, ке ва и же на, на пра ви ла лад-
ну трај ну и ма ло ви ше за пла ви ла ехо то ном, за бо ра ви ла где је по шла. Ха љи на ци гањ-
ска, ко за ве чер њи из ла зак. Сла ђа, ста ри ја ћер ка, цр ве но ко са, ви со ка, сре до веч на, 
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озбиљ на жен ска. Без шмин ке. Мо ра ла сам то да при ме тим, ово је пр ви пут за сво јих 
три де сет де вет го ди на да јој ви дим лик. Код ње сам осе ти ла де лић не ке ти хе пат ње, 
али код по вр шних же на, све ру жно на јед ном се бри ше. Та ња ко Та ња. Пра ва гур бет-
ки ња мо ја, сто ји и на ри че без су за. За гр ли смо се све че ти ри, она ко ка ко то ра ди са мо 
мо ја вр ста. Спа ја њем гла ва као на фуд бал ској утак ми ци; сли ке се пре пли ћу, се ле се из 
гла ве у гла ву. Та јац.

Ни је по тра јао ду го, јер где сам ја ту је ко ме ди ја. Је ди но се у њи ма ме ша ју до бро и 
ло ше, ва ла, на ло ка ла сам се тог шпри це ра у свом тре зве њач ком жи во ту. Зна чи, на је-
да ред на пум па на на ка за с обри ја ном гла вом ула зи за мном. Та ња и ја се за гле да смо, 
глу ме ћи при стој ност, док Бу ца ле ле че из сан ду ка до зи ва ју ћи ру би нов ви њак. Мо жда 
је овај се риј ски му тант до шао да при ми по кој ни ко ву на руџ би ну? Авај, за луд сам се 
по на да ла.

„Са у че шће, бра те“, сти снуо ми је ру ку, као да их оба ра мо.
„Хва ла, бра те“, од го ва рам сме р но озбиљ на.
Та њин бла го те ле ћи по глед ме окр зну, али ста ра пре ве ја на Ки ли ца не од го ва ра. Е, 

ка да је ће ла ви пру жио њо о о о ој ру ку, чуо се пра сак. Ме ша ви на сме ха и пуц ња ве. Све 
је од јед ном ли чи ло на јав но гле да ње „Слеџ Ха ме ра“, оне ТВ-ко ме ди је ко ју су мно ги 
по гре шно схва ти ли.

Са ша, Та њин муж, шче пао ме је и гур нуо иза вра та ка пе ле, ода кле се све мно го 
бо ље ви де ло. Да не пук не бру ка, Та ња је оста ла на ми лост и не ми лост на бил до ва ним 
из ра зи ма са у че шћи ма. Спу сти ла је гла ву, и де ло ва ло је као да су зе ро ни, а ја сам иза 
вра та већ има ла сво ју но ву при чу.

Свет је на ста вио да ула зи, и да се опра шта, а ја ни сам мо гла да не до ба цим лоп ту: 
„Бо лид ома шио.“ Ма ма Ка ћа је уцве ље но при шла и ће ри ре кла: „Не мој си не, у нас је 
оби чај да ћер ке зо ве мо си не, та та је мо рао да нас на пу сти“ – док је га зи ла из све сна-
ге, да „По кој ни То за“ ко јим слу ча јем не иза ђе из гро ба. 

Чу де сан је тај мој жи вот, кад се сме јем и пла чем и све ми по та ман.
Као да сам зна ла, по не ла сам цр ве не ди зел на о ча ре из де ве де се тих, ко је су и сад 

хит кад их но сим. По ла ко сам иза шла из ка пе ле. Ни сам се окре та ла. За сле пље на по-
гле дах ис пред се бе. 

Опет по гле дах у не бо. „Бо же, јел ја ха лу ци ни рам?“
Го ми ла ис те то ви ра них по лу љу ди-по лу мај му на, дав но ме ни по зна тих, и фу ко ша 

на та ка ре них на по за ма шни цен ти ме тар шти кли, као да је сва ка да ва ла сиг нал, на ко-
ли ки се, она ко „с ви си не“, мо же да на так не. То су зна ко ви по ред пу та. Сви ју на ци „Ма-
фи ја шке са хра не“ су при сти гли. До шап та ва ње им је увек би ло ја ча стра на, а не зна ју 
мој из у че ни за нат чи та ња са уса на.

Е, сад сам се већ уз вр по љи ла. Где сам ја ту је ко ме ди ја, али и рат. Марс ми тран зи-
ти ра кроз ов на.

При шла сам Бо ки ци, свом гла су ра зу ма. 
„Се ле, јел ја ствар но ли чим на ОВЕ, кад је баш ме ни при шла го спо џа да пи та јел 

идем пре ко пу та?“
Њен ду го го ди шњи деч ко Си ма про го ва ра, бр бљи во се сне би ва. „На жа лост, Ки ли, 

ко ли ко год се ма ски ра ла, тру ди ла и бе жа ла – од го вор је ДА. Ли чиш.“
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„Је бо те, ја сам ро ђе на за од стрел, ке ве ми.“ 
„Ма јок, се ди ди си, до бра си нам.“
Увек сам би ла ма хер за ван ред на ста ња.
Поп је ку као за све па ре, еки па ко ју Бу ца ни је имао, а го ре га је жељ но че ка ла, ве-

ро ват но се већ смо ри ла, а ми смо че ка ли.
ОНИ су че ка ли та ко ђе. По бо гу, ко мо же пре Ни ко ле да бу де са хра њен, а опет им 

дра го, мо гу си ти да се из го ва ра ју и оша цу ју уз ту га љи ве до сет ке: „Оде нам наш Ни џа, 
шта ли је он Бо гу згре шио, а и отац је то ли ко ху ман чо век, цео век је по све тио жи во-
ти ња ма.“

Е, исти на има ко ли ко ти ду ша во ли, а они има ју сво ју. Ми слим на исти ну, за ду шу 
им не мо гу да га ран ту јем. 

Кад вру ћи на уда ри у гла ву, шти кле поч ну да се то пе, а на о ру жа на ба гра да се оба-
да, ту на сту пам ја. То вам је као са по ре ме ће ном де цом у раз во ју.

При бли жи ли су се ско ро на ко рак до ме не.
„Еј, ћао, ка ко се увек по тре фи мо“, ка же ми ма ли Ли ја.
„Слу шај, Ли јо, име мо је, љу би те Ли. Ни смо се ми по тре фи ли, ово је са хра на, а те би 

то до ђе ко де жур ство на по слу. Да сам мо гла, до шла бих код ва ших. Али, схва ти, ипак 
ми је при ја те љи ци ћа ле умро.“

„Ај, Ки ли, жив ми ти, ре ци по пу да скра ти при чу, да не по лу дим од ове вру ћи не.“
„Ли јо, ја од кад знам за те бе, а ду го се зна мо, ти си бра те за ве ден ко луд, а поп ра ди 

’по штен’ по сао, као ви ваш. Пре ма то ме, бо ље да се за на ти не ме ша ју, а и ред је да се 
ов де сви ле по опро сти мо, у ми ру, ето, ис па ло је до бро да ви дим и Ни ко лу по след њи пут.“

„А је сте Ки ли“, пре тво рио се у ду шев ног ли ка. „Био је до бар деч ко, знаш све и са ма, 
ни је он имао ве зе са ло шом еки пом, је би га, и баш ње га да сна ђе. Ни је био ни фу ња ра 
ни про би свет.“ Еки па се ла га но оку пља ла око нас.

„Знам, Ли јо, Ни ко лу од ма ле на, али ка ко вам не до пи ре до мо зга да ни је све до нас. 
Не што је и до пре да ка, ако се зу ме мо?“

„Ки ли, на ду пе би, бре, про го во ри ла, цео жи вот нас са мо под је ба ваш.“ За це ре ка 
се, док се ме ни окре та ло пред очи ма.

Је дан по је дан, уз буд но око ка ме ре, при ла зи ли су и љу би ли ме по три пу та. Као 
пра ве Ср бен де. Још нам је фа ли ла по га ча и со.

Ср ђан по чи ње. „А ка ко Ки ли то ри ма пре Ни ко ле? Ми слим, бра те, ни је фер? Ко је Ћа ле?“
„Ср ки, сре ћо, а кад је шта у овом жи во ту би ло фер? Зар би по ла вас ов де ста ја ло 

жи во и здра во да по сто ји фер-плеј? И ове ва ше ле пој ке, ко је при ма те као до каз да сте 
још ’трен ди’. Пу сти те, бре, чо ве ка да с ми ром оде.“

„Ма ла, ма ла, увек си ти у пра ву.“
„Ни сам у пра ву, не го ви по не кад не ма те ме ру. Ра ни је сте ов де пар це ле за ку пљи-

ва ли као њи ве, сад оће те и тер ми не, па не иде то та ко. Или сам ја Ср ки, мо жда, не што, 
као, осум њи че на?“

Е, ми слим се у се би док их гле дам пра во у сит не, окру гле очи, ко ли ко сам вас до 
сад уки ну ла из жи во та без хлад ног и вру ћег оруж ја. Зна ју они да сам ма ли при род ни 
уби ца, не ба ра там ја тек та ко овим сво јим ре чи ма. Са мо сам бо га мо ли ла да по пи на 
до пе ва, и да ми се ски ну с кур ца.
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Осе ћа ла сам да су сви, и ови Ни ко ли ни и они Бу ци ни, бу љи ли у ме не, као да сам на 
по ди ју му за пр ља ви плес. Би ла сам хлад на, ка ква и је сам кад су хлад ни ра то ви у игри.

„Е, је си бле са, би ла и оста ла, ко ће те би одо ле ти?“
Че ди ца при у пи та: „Ко је ма то ри?“
„Та њин ћа ле. Што, зна чи ти не што, Че до?“
„Па, јел не ки Играч, кад ово ли ко че ка мо?“
„Че до, ду шо, шта фа ли, то ли ко се ни смо ви де ли, још од ’Ка ле мег дан ске те ра се’. Дај 

ма ло да се ис ћа ска мо, је бо те ви још др ка те на ’До бре мом ке’ и ’Ска р фејс’. Ћа ле је био 
пра ви играч, пи ја нац, жен ска рош, лу њао и му вао са сти лом. Ни је био сит ни ва ћа рош, 
већ мој Чу бу рац.“

Чу до јед но, ка ко ови ли ко ви по ста ну озбиљ ни ама те ри чим се уо зби ље.
По чи ње на рав но да ме хва та мо је лу ди ло. Се бе се увек нај ви ше пла шим. И опет 

сам глав на на та пе ту за ола ја ва ње, и Бу ци них и Ни ко ли них опла ки ва ча. А са мо ја знам 
ка ко је слат ко би ти у сви ле ној ко жи од кро ко ди ла.

Вра тих се до ка пе ле. Сви су ми по сла ли по сме шак. Као да се Бу ца про бу дио. Гле дам 
их из др ка ним по гле дом. А пре по зна јем ди вље ње не моћ них ано ни му са, ко ји за жи во-
та ни су ус пе ли да до сег ну ни до ти ту ле на бе ђе них кри мо са. И ми слим се: за што ја све 
ви дим? По чи њу да ме гр ле.

Ушла сам да по пу сиг на ли зи рам сво јим бла го су зним очи ма. Ако на ста ви да ле ле-
че сви ће мо да се ухва ти мо за ру ке и ле ти мо у не бо. Као ис ку сан не бе ски гро бар, 
по пи на је пре по знао мој ва пај. Мо ра ла сам ипак ре дом да их од ме рим од гла ве до 
пе те и при знам, да и по ред све сво је љу ба ви пре ма све ту, имам од ре ђе ну до зу жа ље-
ња, ко ли ко су њи ма, у ства ри, жи во ти пра зни и до сад ни. При шла сам сан ду ку, да кроз 
све же су зе ка жем Бу ци: „Ти си бар знао за што бе жиш у ви њак, а мо жда и сва та зло де-
ла ни су са мо тво ја. Зар ни смо ов де ипак да ода бе ре мо стра ну? Чи ни ми се да те пр ви 
пут схва там, а мо жда сам са мо по ста ла кењ ка ва.“

Сти гао је и онај ма ли ка ми он чић, из не ли су сан дук, пун бе са и чу де са, и Бу ца се 
укр цао на Брод...

Мо ра ла сам да оби ђем и ели ту, ко ја ми се тог да на не ка ко ви ше до па да ла.
Зна те кад вас жи вот на пу сти, а ви ње га не, он да вам пре о ста је са мо да га по ју ри те. 

Та ко сам увек ра ди ла, за то и је сам сва чи ји ћу тач, а ни чи ји играч. 
Зе маљ ски ред је да и овим дру ги ма из ја вим са у че шће. Та ко од луч но при ђох и Ни ко-

ли ном та ти, чи ни ло ми се као да му још ни ко ни је при шао. Као да ми се кра јич ком усне 
осмех нуо, и да се у ње му не што про бу ди ло, не што што сва ки ра ње ник но си у се би.

Е па, Ки ли, кад већ же ле, би ћеш зве зда.
За гр ли ла сам га она ко као род ро ђе ни, као мај ка, као се стра, ћер ка, не би ли му те 

на ше сли ке де тињ ства не ка ко до ча ра ла, иа ко сам их дав но на пу сти ла и оти шла сво јим 
ви ју га вим, дру ги ма те шко ви дљи вим пу тем. Пе ва ла сам у се би оног Ди ла на, “Dead is 
not the end“, Пи сац ми пу штао ту пе сму све док је ни сам от кри ла. Си гур но ме је чуо. Ко? 

„Ли ди ја, си не, сти гла си, хва ла ти.“
Ћу та ла сам и сти ском ру ке му све ре кла. Ба гра је на ста ви ла да га ми же по гро бљу, 

а ја сам пу на не ког ела на кре ну ла ка Та њи.
Е, Ки ли, увек си би ла и оста ла Пр ва.
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Хо да ју ћи до Бу ци ног гро ба, сви су има ли по не што да ме при у пи та ју. Е, све те, све те, 
где да те сме стим? И за што стал но по ку ша ваш да ми га сме стиш?

Ухва ти ла сам Ка ћу под ру ку, као део свог та бо ра, на да ју ћи се ба рем по ред ње не-
ком спо ко ју. И да ћу ма кар ту чу ти ти ши ну. 

Она ле по, го спод ски на шмин ка на, ко си на да пра ти у вој ску, по диг ну те гла ве као у 
по чет ној сце ни љи га вог хо ли вуд ског фил ма, глав на глу ми ца, до сто јан стве но ус кур-
че на удо ви ца, хо да ка ко до ли ку је уло зи ко ју ни ка да ни је на у чи ла. Али јој се че ло осме-
ху је. Зна ла сам и за што! Чу бур ским удо ви ца ма жи вот по чи ње у се дам де се тој. Оста ло 
јој је све што је са ња ла, ако је икад спа ва ла.

„Ли до, ви де ла сам из ка пе ле ка ко раз го ва раш са оним див ним ува же ним љу ди ма. 
То ли ко сам же ле ла да при ђем, да ме упо знаш са њи ма. И са Ни ко ли ним та том да се 
ис при чам. Ти цео жи вот жи виш аван ту ри стич ки да ти сви за ви де. И ја ти се ди вим. Што 
ни сам мла ђа па да све мо гу по но во. И шта ка жу, јел бр зо умро или се му чио? Тра ге ди-
ја јед не мла до сти. Али бо ље и то не го би ти ано ни ман као овај мој сле пац. По гле дај 
где ми сад иде мо до по ро дич не гроб ни це, скроз до ’Се вер ца’. Ма хај де, бре.“

„Ма ја шта, Ка ћа, бо ље, бо ље...“
Да ли је ово опет мој глас ко ји ме за је ба ва, или је ово мој свет, ка кав год и где год 

био?
У том тре нут ку, при шао ми је „бо лид ко ји је ома шио“.
„Јел умеш да се вра тиш, че ка мо те. Грех је про пу сти ти ову при ли ку.“ Са мо сам ја 

зна ла шта зна чи овај по зив, оста ли су ме за ди вље но гле да ли.
Клим ну ла сам гла вом, знак ман гуп ског по ве ре ња.
„Чим ов де за ве са пад не“, на це ри ла сам се скру ше но и про ду жи ла ута ба ном ста зом.




