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УТИ ЦАЈ
Кад нам је ко жа би ла за тег ну та и по пу ње на, кад смо во зи ле би ци кле са сук ња ма 

за ву че ним ис под се ди шта та ко да су ли чи ле на пум па ри це, по вла чи ле је зи чак зво на, 
ста ја ле на пе да ла ма да би смо до шле до да ха и ври шта ле, обе на бу ја ле од ста кле ног 
гло бу са све тло сти ко ји нам је из ра стао на груд ној ко сти и гу рао груд ни кош пре ма 
на по ље, пре ма го ре – или ка да смо ста ја ле на вра ти ма ис под на ни за них лам пи о на, 
ку ко ва чвр сто осло ње них на до вра так, рас хла ђе ни џин са ли ме том у ру ка ма и пот пу-
но су во гр ло – или ка да смо скли зну ле ме ђу пе ну ша ве та ла се у мо ре, из ви ја ју ћи се 
уна зад док нам се пе сак по вла чио под сто па ли ма – или ка да смо се де ле, та ко ти хе, и 
де ли ле за мо ту љак ду ва на ко ји се из ди зао пра во као зви ждук из вла жно сти на ших 
ру ку – ни смо се се ћа ле. Са да је би ло ма ње бо ја, и од го вор но сти, ни шта од оно га што 
нас је де ли ло ни је би ло са свим исто. Бра да јој је по дрх та ва ла и све вре ме је тап ка ла 
усне са два пр ста, при сва ком уди са ју, два пут би их до дир ну ла.

Но си ла је днев ник, био је пот пу но ис пи сан ма сти лом. Та шна јој је по вла чи ла ру кав 
и она је се ла у кон фе те од из гу жва них ра чу на и у облак не че га што је ми ри са ло на 
слат ко и на те ско бу. Тај за рез цр ве не ко же око ње них но здр ва. По ди гла сам гла ву у 
стра ну и ла га но од мах ну ла да бих ре кла: Све је то про шло, по што сам са да би ла ста-
ри ја и у све му је би ло опра шта ња, а по себ но у сва ком по здра вља њу, у на шем слу чај-
ном су сре ту тог истог по по дне ва на ули ци од цр ве не ци гле где смо пре кр сти ле ру ке 
пре ко гру ди и уда ра ле но гом о ивич њак, а он да је јед на од нас ре кла: Па, хо ће мо ли 
на ка фу, за до бра ста ра вре ме на? Бро ја ле смо уна зад, про шле су го ди не и ме се ци: 
чи та ве го ди не, чи та ви ме се ци и ни шта. На ду ва ла је обра зе, за ко лу та ла очи ма и уси-
ље но се осмех ну ла, а он да је пр сти ма тра жи ла не што што би мо гла да ис цеп ка, до ди-
ру ју ћи сал ве ту, па пир ну тра ку око есцај га, је лов ник.

Не ка да смо ста но ва ле за јед но, то је би ло то, у сту дент ском до му иза бол ни це. Ра-
ни је је ту би ло по ро ди ли ште, та ко да су вра та би ла ши ро ка и спо ро су се отва ра ла, а 
по сто јао је и за зи да ни ту нел ко ји је во дио у мр твач ни цу. Све уо би ча је не при че о ду-
хо ви ма одој ча ди у ноћ ним са ти ма и же не ко је су је ца ле са ру ка ма пре ко уста, али ми 
их ни кад ни смо ви де ле и ско ро да ни смо ве ро ва ле де вој ка ма ко је је су. По сву да исти 
за мр ља ни ли но ле ум ко ји је био пре са ви јен и пе њао се уза зид до ви си не на ших гру ди 
и те шке сто ли це и лам пе са гу ме ним вра том ко ји се са ви јао ни ско пре ко на ших па пи-
ра док смо та мо се де ле, јед на крај дру ге. Пр во је по че ла да па да на ис пи ти ма, а он да 
ни је ус пе ла да упи ше се ме стар – и про стор ис под ње них очи ју се смра чио и на ње ном 
ли цу је осва нуо онај по глед, очај нич ки, али не са свим че жњив, чу дан. Би ла сам не стр-
пљи ва са њом. Чи ни ло ми се да гу бим вре ме, тај осе ћај, као пор ци ја ко ја је ве ћа од 
та њи ра. Убр зо по сле дру ге го ди не она је са свим на пу сти ла сту ди је, од ре кла се со бе у 
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до му за рад со бе у су те ре ну у ста ром де лу цен тра гра да и по сла ме ше ња ра но ју тар њег 
хле ба. На шла сам дру гу ци мер ку и од та да су про шле су го ди не и ме се ци.

И он да на ули ци, а она је би ла мр ша ви ја не го пре, сва сла ба шна, а ја сам би ла опу-
ште на и рас ко шно по пу ње на и на пра ви ла сам ко рак уна зад ре кав ши: Ви ди њу, као да 
је то на ре ђе ње, као да сам има ла моћ да је на ве дем да се по гле да. Ни сам је во ле ла као 
што је тре ба ло. У ка феу у бли зи ни се ле смо иза ис ту ре ног про зо ра и от кри ле се јед на 
дру гој. Ра дио је био слаб и зву ци ко је је ис пу штао пре тва ра ли су бу ку у спо ру рав ну 
тра ку.

Про ме ша ла је сме ђи ше ћер ши рим де лом ка ши чи це, а он да се на сме ја ла и по кре-
том ру ке ми по ка за ла ка ко је све то без на де жно. На бро ја ла сам све љу де ко је смо 
по зна ва ле. Ка сни је сам се ка ја ла што је ни сам ухва ти ла за ру ку, та мо на сто лу, али да 
је та ко до дир нем – да пру жим сво ју ру ку пре ко сто ла до ње не ко же – би ло је те шко и 
муч но и по гре шно. На ру чи ле смо ка пу чи но и ка да су шо љи це сти гле она је ре кла: Ја 
не... Из ви ни – и за пла ка ла. 

Би ла сам по шла у пе ри о ни цу и у бан ку, уо би ча је не оба ве зе, али ре кла сам да ни је 
ва жно и скло ни ла сам кљу че ве. Оста ла сам и по под не је ис кр ва ри ло и пи та ла сам је 
за ду бо ки кла нац ње не ту ге и от пе ву ши ла сам сво је са о се ћа ње у јед ном је ди ном за-
ми ру ћем то ну. Ни ка да је ни сам за и ста по зна ва ла. По на вља ла је: То је као не ки ужа сни 
објек тив фо то-апа ра та, ши ре ћи пр сте, па их ску пља ју ћи у пе сни цу све док отвор из-
ме ђу пал че ва не би не стао. Ни је има ла ни ко га са ким би мо гла да при ча, ре кла ми је, 
ни ко га ко ме би мо гла да ка же.

Би ла сам по ла ска на. Осе ћа ла сам се ве ли ко ду шном и му др ом док је она при ча ла 
о то ме ко ли ко је уса мље на и ка ко јој се жи вот пре тво рио у не што на лик лев ку. При-
ча ла је о соп стве ној смр ти. Упо ре ди ла сам је са фил мо ви ма и са жи во ти ма мо јих при-
ја те ља. Дан се смра чио и го сти у ка феу су се сме ни ли. На ру чи ле смо ве че ру. Очи су јој 
би ле без из ра зне и ка да сам уста ла да одем до ку па ти ла на пра ви ла је ма ли тр зај вр хо-
ви ма пр сти ју, да ме за др жи. У ку па ти лу сам пре кри ла ли це ру ка ма и ста ја ла та ко не ко 
вре ме.

Ка фе се за тво рио. Пи та ла сам је за број те ле фо на, и она је пи та ла за мој, и рас та ле 
смо не ка ко оша му ће не. Кад сам сти гла ку ћи спа ва ла сам три да на. Те ло ми је би ло 
то ли ко мли та во и хлад но и пра зно да је из гле да ло као да сам се пот пу но ис пра ла у 
њој. Ни ка да пре ни сам до жи ве ла та кву ис цр пље ност. Те ле фон је зво нио, а ја се ни сам 
ја вља ла. То би би ло пре ви ше. Пре гле да ла сам сво је по зи ве и би ло ми је дра го што 
ни кад ни сам па ти ла као она.

Про шло је још го ди на и ме се ци. По не кад сам ми сли ла да је по зо вем, али ни сам 
мо гла да под не сем те рет све га то га. Би ло ми је до бро. Јед не је се ње ве че ри слу чај но 
сам на ле те ла на њу на углу Ули це Ели, во зе ћи би цикл – про шле су ско ро три го ди не. 
Ско ро да је ни сам пре по зна ла. Но си ла је ла не ну ко шу љу и еле гант не пан та ло не, а 
ко са јој је би ла сјај на, чвр сто за тег ну та на сле по оч ни ца ма и глат ка. Ста ла сам и осмех-
ну ла се и при ча ле смо као пре, уда ра ју ћи но гом у ивич њак, осим – ка ква раз ли ка са да 
– она је би ла отво ре на и љуп ка и ни је скре та ла по глед. Упи та ла сам је за здра вље, 
ску пив ши уста као на го ве штај да оче ку јем ло шу вест. За гле да ла се у ме не на тре ну так, 
а он да је ре кла да је бо ље, из го ва ра ју ћи ту реч као да ни је ком па ра тив, већ не ка вр ста 
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ап со лу та, трај но ста ње. За пре па сти ло ме је што се то ли ко про ме ни ла. Осе ти ла сам 
не што као раз о ча ра ње док сам је од ме ра ва ла од гла ве до пе те.

Окре ну ла је свој сат око руч ног згло ба и по зва ла ме на пи ће у обли жњи паб. За њу 
то ник – она је са да би ла на ле ко ви ма, ре кла ми је, не у тра ли за то ри ма чи ји је за да так 
да ишмир гла ју угло ве сва ког рас по ло же ња, раз бла же сва ко осе ћа ње, да је смек ша ју. 
Ре кла је да де лу ју. Ја сам на ру чи ла ви но.

„Он да – оног да на”, ре че. „Оно што си ми ре кла оног да на. То је би ло то. Тре ну так 
ка да.”

„Ка да си схва ти ла...”
„Ка да сам схва ти ла. Ко ли ко сам бо ле сна, или шта год. На ред ног ју тра сам се при-

ја ви ла у бол ни цу. По пу ни ла сам све фор му ла ре.”
„И оста ла си та мо...”
„Пу на три ме се ца”, ре че. „Ски да ју те ла га но, све са са ве то ва њи ма и са стан ци ма и 

свим тим. Охра бру ју те да се вра тиш до да на, знаш, јед не од лу ке, тре нут ка ка да.”
„Аха”, ре кла сам скром но, а по ми сли ла сам ка ко мо ра да сам ја би ла та ко ја јој је 

оног да на по мо гла. „За то што смо оног да на...”
„Не”, ре че. Кру жи ла је пр стом по иви ци сво је ча ше. „За то што ми је тај дан био пот-

пу но бес ко ри стан, све што си ре кла би ло је та ко пот пу но бес ко ри сно, та ко ни шта, 
та ко по гре шно, да сам схва ти ла, по пр ви пут, да ни сам океј. Схва ти ла сам да ако ти 
ве ру јеш да је оно што го во риш ко ри сно, или за пра во нео п ход но, ако ти ве ру јеш да се 
ја мо гу по пра ви ти, ре ши ти, шта год – он да твој по глед на свет мо ра би ти та ко то тал но 
раз дво јен од мог – зна ла сам да сам бо ле сна. Би ла сам на дру гој пла не ти – из ме ђу нас 
је би ла за ве са, ов де – и ти ни си раз у ме ла. Јед но став но ни си ни мо гла раз у ме ти.”

Усле дио је тре ну так ти ши не ме ђу на ма. Окре ну ла сам гла ву. Ухва ти ла ме је за ру ку. 
„По мо гла си ми”, ре че, али ме тал ним гла сом. Ни сам хте ла да ми удо во ља ва на тај на чин, 
па ни сам ре кла ни шта. Се ле смо и она је по вла чи ла пал цем пре ко мо је на дла ни це, 
гру бо, на пред на зад. Да скре нем ми сли, упи та ла сам је о бол ни ци, а он да то упо ре ди-
ла са фил мо ви ма ко је сам гле да ла. То је био по след њи пут. На ули ци смо се по љу би ле 
и ре кле, пр во јед на па дру га, ка ко је сва ка од нас ус пе ла у жи во ту, и то је би ло до бро.

(С ен гле ског пре ве ла Кри сти на Ка ла у зов Фи ли по вић)




