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О ПОКОЈНИЦИМА И РИБОЛОВУ
„Ни је дан од мо јих по кој ни ка ни је имао сре ће са мном“, обра ћа ми се же на, у че ка-

о ни ци, код кар ди о ло га, ко ја мо жда је сте, а мо жда и ни је, ушла у ше зде се ту. Кроз ко ју 
сам ја, при је не пу не три го ди не, бр зи ном вје тра про је здио. Же на, црн ка, или ми се 
та квом чи ни због зра ко ва ко ји се по про ла ску кроз ста кло два ју про зо ра пре тва ра ју 
у мр ке, ко се уве за не у ре не сан сну пун ђу, као да ју је уве зи ва ла у Фи рен ци, а не ов дје, 
пред сво јим огле да лом, пра вил но из ва ја них уса на, без бо ра на ли цу, сје ди, ис пру же-
них но гу, с пре ба че ном ли је вом пре ко де сне, на сто ли ци до сто ли це на ко ју ми је она 
ре кла да сјед нем.

Че ка мо, да кле, код кар ди о ло га. А њих има ви ше. И сви је та је мно го, гу жва. На род 
смо ко ме ср ца све че шће по пу шта ју, от ка зу ју. 

Же на ми је, при је не го што је из го во ри ла ту пр ву ре че ни цу ове при че, по ну ди ла 
да сјед нем на баш у том тре нут ку је ди ну сло бод ну сто ли цу у че ка о ни ци. Ка ко тог да-
на би ја ше не ко те шко ври је ме, и ни је ми би ло до ста ја ња. Мој кар ди о лог ће иона ко 
ока сни ти. А ђа во не ка зна ко ји сам по ре ду. Јер ре до ви су, на ко ју год стра ну да се 
чо вјек окре не, уви јек гу сти. Што ка зао је дан од мо јих не ка да шњих пар тиј ских се кре-
та ра: „На ши ре до ви су, дру га ри це и дру го ви, чвр сто зби је ни, не ма тог не при ја те ља 
ко ји мо же да нам про дре у њих, да нас раз дво ји, да нам раз би је те на ше че лич не...“ 

Не гле дам у же ну. Али чуо је сам шта је ка за ла за сво је по кој ни ке: ко је по кој ни ке? 
ко ли ко по кој ни ка? ка кве сре ће ни су има ли с њом? ни је их, ваљ да, не дао бог... А ре-
до ви су нам суд би на, го во рим у се би.

„Је су, је су“, ка же же на. „И још ка ква суд би на. Би ла сам ја ви ше пу та на Ис то ку. Иза 
гво зде не за вје се, што ре кли Аме ри кан ци. И ви дје ла ре до ве. По гле да те ли је во – ред, 
окре не те се де сно – ред. Мо лим свог до ма ћи на да ми об ја сни. Он ми ре че да чим не-
ко не гдје угле да ка кав ред, он по тр чи, ста не у ред и стр пљи во че ка. Не ма ве зе шта се 
че ка. Мо гу и ба на не. Би ло је ва жно да се че ка. И не ма ве зе да ли је ми нус пе де сет пет 
или је плус три де сет три. Не ма ве зе да ли се че ка у Си би ру или у Бо хе ми ји... Ни сам 
ра зу мје ла. Али... зна те... Е, мој го спо ди не, мој го спо ди не... Та ман по сла да сам их ја... 
Ка кве су то љу ди не... А да нас је би ти по кој ник – ис кљу чи во пи та ње вре ме на.“

Ја се већ по сле пр ве ње не ре че ни це о ре до ви ма сле дих. От куд она зна о че му 
сам раз ми шљао? Ни је мо гу ће...

„Све је мо гу ће... Ви ни сте чи та ли Каф ку? Ако је сте, он да у ре ду. И ако је сте, ви дје-
ли сте – све вам ли је по пи ше, цр но на би је ло. Ако ни сте, не ври је ди вам об ја шња ва-
ти. Тре ба ло би да има те у ви ду да је об ја шња ва ње не чи јег ро ма на оно ме ко га ни је 
чи тао исто што и бра ње зе ле них шум ских ја го да. Убе ре те их, а оне твр де, ки се ле, не 
ми ри шу. Та ко и са др жај ро ма на ко ји вам је не по знат не ми ри ше на вас, зе ле ни сте 
му. И за би ло ка кве про це се по сто је ре до ви. Не ма пре ко ре да. Је ди но не мо ра те да 
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че ка те уко ли ко сте се из ја сни ли за ин сек та, од но сно кук ца, ка ко ви, ко ји сте оту да, 
ка же те за ин сек те, па да има те кри ла... Ни ја ни сам пи та ла, кад сам пре да ва ла књи-
жи цу с упу том, ко ја сам по ре ду. Као ни ви. А и шта има ту да се пи та. Нас дво је смо, а 
то се ва ма ви ди по бо ји очи ју, код истог док то ра.“

„Ка ко ви зна те ко је мој док тор? И ка кве ве зе има мо ми ко ји смо, ка ко ви ка же те, 
оту да с тим ва шим кук ци ма, ин сек ти ма? Пр ви пут вас... Ни кад вас ра ни је... Иако сте 
ми по го во ру и ви отуд... И по бо ји очи ју, ве ли те?“ 

„Не чи та те Каф ку. Са зна ли би сте ви мно го то га, са мо да чи та те. Јер ми по бо ји 
очи ју, сво јих очи ју, а не ње го вих, док то ро вих, и би ра мо се би ље ка ре оп ште прак се, 
спе ци ја ли сте... Ма да, кад вас успа ва ју, мо же да вас рец ка ко год хо ће. Та ко су јед но га 
мог, ми слим да је то био онај пр ви, из ре за ли на ко ма де. Он ни је имао пој ма ко га је... 
Еки па, ка сни је ми је ре че но. Па сам пла ка ла, на ри ца ла. Али ни је по ма га ло. А ма ло-
при је сам вам о то ме ка ко је то на Ис то ку. И не дао бог да нам до пре ме те ба на не...“

„Ка кве ба на не? Чи је ба на не?“, по ку ша вам да се уба цим с би ло ка квим, бар до не-
кле ра зум ним пи та њем.

„Ми гу ел Ан гел Асту ри ас на пи сао је ро ман Ура ган. Чи та ла сам онај ко ји је хи ља ду 
де вет сто пе де сет осме об ја вио Но лит, ов дје, у Бе о гра ду.“

„Па гдје би то Но лит об ја вио не го у Бе о гра ду?! Кад је Но лит бе о град ски...“
„Не пе тљај те се у Бе о град. Ви ни сте одав де. А Но лит је одав де. И он је об ја вио тај 

ро ман, у пре во ду, уко ли ко се до бро сје ћам, Зо ри це Ми ло са вље вић. И ту вам се ра ди 
о тим ба на на ма. План та же ба на на. Кр вав, кр во ло чан рад, из ра бљи ва ње, мој го спо-
ди не... Не, не ври је ди то ва ма... Ни сте ви то чи та ли. Ни шта од то га. Ту не ма сре ће. Пра-
зни сте ви. Као од ба че на ко ра ба на не. На ко ју би мо гао да ста не је дан од мо јих... па 
та ко да скон ча. А на тај на чин и ви би сте би ли са у че сник у том са вр ше ном зло чи ну.“ 

Ћу тим. Не ре а гу јем на увре де. Шта би ми зна чи ло и да јој ка жем да сам чи тао? Ни-
шта. Она је ова ко, увје ре на да ни сам чи тао тај ро ман, за до вољ ни ја. Па ме вје што увла-
чи у игру. Иако не ра зу ми јем о ка квој се игри ра ди, ипак је осје ћам, све ми је бли ски ја.

Че ка о ни ца се пу ни. Сад већ ли чи на бун де ву, пу ну, пре пу ну ко шти ца, раз ми шљам. 
Док то ри по чи њу да ра де; из ла зе и про зи ва ју, за др жа ва ју се на вра ти ма, об ја шња-

ва ју – уви јек је оних ко ји има ју по тре бу да не што пи та ју. Има ју у ства ри по тре бу да 
гња ве. Дру ги не зна ју ни гдје су, ни због че га су код док то ра за ср це, а не код оно га 
ко ји је за сле зи ну, ре ци мо. 

„Све вам је то јед но те исто – сле зи на, про ста та, ср це, сли је по цри је во. Ва жно је 
да у свом ор га ни зму по сје ду је те би ло шта што они мо гу да вам ли је че. И да вам то, 
кад они ми сле да вам ни је ви ше по треб но, и од стра не, да вас под нож... и го то во“, и 
да ље при ча же на. 

„Па ка ко бих мо гао да жи вим а да не мам...“
„Ка ко не би сте мо гли! Има те ли ви сли је по цри је во?“, пи та и сми ју љи се она.
„Имам“, ре кох крат ко. Па се ухва тих ка ко се вр тим. Очи глед но је да по чи њем да 

се гу бим. Ипак то ни је та, угод на игра, за ко ју сам ма ло при је ми слио да то је сте баш 
она, за ни мљи ва, уз ко ју ће ми бр же про ла зи ти ври је ме. Кад већ ни сам по нио ка кву 
књи гу, но ви не. Ње не ри је чи по чи њу да ме окре ћу на су прот ну стра ну од оне у ко ју 
су ме у по чет ку увла чи ле... Али, иде мо да ље. Ваљ да ћу из др жа ти. 
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„Е не ће те га још ду го... То сво је цри јев це. Има да вам га... Као и мо ји по кој ни ци. 
Сва пе то ри ца...“

„Ко ји ва ши по кој ни ци? Ко ја сва пе то ри ца? И сва пе то ри ца сли је по цри је во?“
„Ка ко ко ји по кој ни ци?! Ка ко ко ја пе то ри ца?! Му же ви. Су пру го ви. Ме ни је уви јек 

љеп ше да ка жем су пру го ви, не го су пру зи. Пр ва ри јеч су они, дру га сам ја. Кад ме 
скла ња ју по па де жи ма. Или ме скла ња ју у по друм, кад је бом бар до ва ње. И то без па-
де жа. Јер ов дје вам се ни кад не зна кад ће то бом бар до ва ње пре ста ти већ јед ном. И 
уко ли ко не по сје ду је те пра вил не па де же, опа сност је ку ди ка мо ве ћа. Ту вам не ма по-
мо ћи. Ви ди те, на Ис то ку су не кад уз га ја ли љу би чи це. И то африч ке. И ор га ни зо ва ли 
ло во ве на си бир ске ти гро ве. Иако је то и та да би ло за бра ње но. Као што је за бра њен 
и лов на љу де. А њих све јед но ло ве. Ис ток ло ви за бра ње не ти гро ве, а За пад ло ви за-
бра ње не љу де. Све вам је то јед но те исто – љу ди, ти гро ви, си то, ре ше то. Са мо је по-
треб но да па зи те на рок упо тре бе.“

Све већ ма осје ћам ка ко се за и ста гу бим. Ни сам у ста њу да пра тим ток ње не при-
че. Пред очи ма ми се ни жу сли ке си бир ске љу те зи ме, сли ке из Сол же њи ци но ве 
про зе, сли ке До сто јев ског – ка ко га тре се сту ден, ка ко ко лу та очи ма и тра жи не ко га 
ко ће му ка сни је ући у не ку од при по вје да ка и че ка ти ме не да је про чи там. Пред очи-
ма су ми сли ке гла згов ских про сја ка, би јед ни ка Њу јор ка ко ји на кар то ни ма спа ва ју у 
бог зна ком ни воу под зе мља, не гдје ду бо ко, ду бо ко. И сли ке ње них по кој них му же-
ва. Пе то ри ца!?

„Да, пе то ри ца. Ви вје ро ват но ни сте чи та ли Дос Па со со ву три ло ги ју USA. Мо же и 
Три ло ги ју USA. И та кву сам је чи та ла. Е, је дан од тих мо јих је из те књи ге. Одав де је 
оти шао бо гат. Са же љом да у Аме ри ци по ста не си ро мах, па да се укљу чи у син ди кат, 
у бор бу за рад нич ка пра ва. Јер ов дје ни је мо гао то да оства ри. Ов дје је та да кли ма 
би ла дру га чи ја. Би ла је у ства ри кон ти нен тал на. А Аме ри кан ци не во ле би ло шта што 
их под сје ћа на би ло чи ји кон ти нент, осим на њи хов. Јер они су мо ре кон ти нен та. Мо-
ре Аме ри ке, Аме ри ка мо ра – од оке а на до оке а на. И то је био тај, мој, тај тре ћи по 
ре ду. Имао је грч ку бра ду, фран цу ски мо нокл, а ме ке тао је као ја рац. Би ло га је за сву 
пе то ри цу. Фи ло зоф. Пре да вао је фи ло зо фи ју. И цур ка ло му је из но са. И за ње га сам 
уви јек у ре зер ви мо ра ла да имам нај ма ње три де сет три чи сте, ис пе гла не би је ле ма-
ра ми це.“ 

„С мо но клом... од но сно... из бје гли ца...“
„Пре по зна ли сте ме?! Зна ла сам. То исто сам и ја у ва ма од мах ви дје ла. Та ко опре-

зно, као што сте ви сје ли, сје да ју је ди но из бје гли це. Из бје гли ца се, за раз ли ку од 
прог на ни ка, пла ши да не сјед не на бом бу ка ши ка ру. Прог на ник се бо ји ра фа ла. Мој 
че твр ти упао је у во ду и уда вио се. Јер брод ни је мо гао да се за у ста ви на отво ре ном 
мо ру. Ту мо ра те да уз ме те у об зир и ја ке мор ске стру је, па сна жне вје тро ве, ви со ке 
та ла се. Ње га ми је и нај жа ли је. Је ди но што је пу шио. И то – лу лу! Сав нам је стан смр-
дио на лич ки дим. Иако је он био са Ба ни је. Али то ни шта ни је ври је ди ло, јер ја сам 
ње му не пре ста но би ла из Ли ке. И он је ду ван до би јао, а че сто и до но сио, из Ли ке. Од 
мо јих. А је дан од мо јих, та мо, у Ли ци, имао је два ма гар ца, она бал кан ска ма гар ца. 
Дру ги је ра дио у ди пло ма ти ји. Био је ли јеп. Пра ви жен ска рош. А кад је све пу кло, пу-
као је и он. А то га, мог, че твр тог, ни је под но сио. Да не би мо рао да иде зи ми у Ли ку, 
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мој, тај, че твр ти, од ла зио је у Аустри ју. Гдје су му, у Ин збру ку, при пре ма ли крум пир 
на ти рол ски на чин. И гдје сам ја и упо зна ла сво га дру гог.“

„Ваш че твр ти је вас упо знао са ва шим дру гим? Ка кав је то ре до сљед, го спо ђо!? Не 
ра зу ми јем“, чу дим се. И од јед ном се тр гох, по ку шах да уста нем, да пре дах нем од ње не 
при че, ко ја је сте ин те ре сант на, али је те шка за пра ће ње. Да, за и ста по ку шах да уста-
нем, да мал ки це про тег нем но ге, оти че ми де сна, пу шач ка, ли је ва се др жи, по ку шах да 
гор њи дио ти је ла наг нем на при јед, да се осло ним о сто ли цу и ко нач но да уста нем. 

Го спо ђа је про зре ла мо ју на мје ру, ухва ти ме за ру ку, ру кав у ства ри, па пи скут ну, 
го то во да шап ну:

„Да ли сте ви нор мал ни!? Зар не ви ди те ко ли ко их је ко ји че ка ју ту ва шу сто ли цу! 
А ни су ни свје сни чи ње ни це да је у њу угра ђе на бом ба. Ни су они као ви – ви сте от-
пор ни на бом бе. На ви кли сте. Ва ма су бом бе као пре хла да: по пи је те чај и то про ђе. 
Та ко је и мој пе ти по ги нуо, на ко ри до ру. Ја сам та да ра ди ла у на шој сред њој шко ли. 
Ви ни сте гле да ли дра му ап сур да Сто ли це Еже на Јо не ска!? Јо не скуа, од во ље вам. А 
чи та ли ни сте, то си гур но знам. Јер сто ли ца ни је то што ви ми сли те да она је сте. Има-
ти сто ли цу, бар јед ну... Зна те, у би ло ко јој арап ској пу сти њи Бог је сва ко ме био драг и 
мио гост. Нај ми ли ји... И кад је Мој си је пре ла зио... Да би сте не ко ме по ну ди ли да сјед-
не, да пре дах не, мо ра те да има те сто ли цу.“

Да, за и ста се осје ћам чуд но, те шко. Као да ме је зви знуо ка мен из зи да ко ји је по-
чео у том ча су да пу ца. За чух шум та ла са иза зи да. Као у ро ма ну Ве ли ка во да Жив ка 
Чин га, ма ке дон ског књи жев ни ка. Јер та мо је, иза зи да, во да. И сло бо да, раз ми шљам.

„Да, сло бо да, шум је зе ра, ри је ке, мо ра. Мој је пр ви био пе ца рош. Во лио је на шу 
ри је ку. Устао би ра но, по јео не ко ли ко ушти па ка ко је бих прет ход но ве че при пре ми-
ла, по пио ра ки ју, узео при бор... Био је увје рен да ме ни је про бу дио. Да ли си осје ти ла 
кад сам оти шао?, пи тао би. Не, ка ко бих мо гла да осје тим кад си ти као бу би ца, као 
дух, дах, од го во ри ла бих... Не ма те ви, го спо ди не, пој ма шта зна чи има ти су пру га пе-
ца ро ша“, при ча она, па се гро хо том за сми ја.

„Ја имам су пру гу. Шта ће ме ни су пруг“, ка жем, па се пре ба цу јем: „А ка ко је он... 
ми слим, суд би на...“

Кроз де бе ло ста кло, из сво је про сто ри је, по сма тра нас се стра ко ја при ма књи жи-
це, упи су је. А он да на гло уста де, иза ђе, до ђе до нас:

„Дај те, мо лим вас, ма ло ти ше. Чу ће вас док то ри у ор ди на ци ја ма, па ће ме не... И 
ви, го спо ди не, ви це ло вре ме ви че те. Го спо ђа ћу ти, а ви га ла ми те. Ни је она глу ва. Го-
спо ђу ја до бро по зна јем.“

„Па ми се, се стро, уоп ште не по зна је мо“, ве ли же на. „Он по ку ша ва да ми ис при ча 
не што у ве зи пу сти ња у арап ским зе мља ма, гдје је не ко ли ко го ди на про вео на спе-
ци ја ли за ци ји. Овај вам је го спо дин чи ста пу стињ ска ли си ца. И ви, се стро, тре ба ло би 
да зна те ко га су зва ли Пу стињ ска ли си ца. Ако не зна те, ре ћи ћу вам – Ро мел, се стро, 
Ро мел. Та лен то ва ни ге не рал, мар шал. Као и овај ов дје го спо дин.“

„Бла ге ве зе ја не мам са би ло чи јим ге не ра лом. И вој ску сам на је дви те ја де... дав-
но, дав но.“

„Још ка ко ће те ви при зна ти не са мо да сте ге не рал... И на кра ју је мо рао да се уби-
је сам.“ 
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„Ко?“, за чу ђе но ће се стра.
„Ро мел, се стро, Ро мел. Та ко вам је то би ло код Ни је ма ца. Ли кви ди рај се сам, и то 

при је не го што те ли кви ди ра мо ми. Ако си хе рој. Ако ни си, је би се!“ 
„Го спо ђо, мо лим вас...“, мо ле ћи во ће се стра.
„И све се то де ша ва ло кад сам ја већ би ла из гу би ла и сво га пе тог. Ње га је ге лер на 

оба ли ри је ке. Та ман кад је, при чао је наш ком ши ја, по че ло да тр за. Јер ви не мо же те 
ни да прет по ста ви те ка ква је ра дост у пи та њу кад осје ти те да тр за. Та да вас за пли не 
та ква то пли на... то вам је као кад свр ша ва те... Да опро сти те на из ра зу. Је ди но што вас 
ни је по тје ра ло да мо ра те да ври шти те и да свог про тив ни ка гре бе те по го лој гу зи...“

„Ја ој, го спо ђо, мо лим вас... Па ово је че ка о ни ца.“
„Ма не ма ју они пој ма. Ето их чи та ју жу ту штам пу, зи ја ју око се бе. Ови су за бо ра ви ли 

шта зна чи кад се од ра до сти ври шти... И опет вам ка жем да сам и ја мо ли ла ово га го-
спо ди на да не га ла ми. Нер ви, се стро, нер ви. Ви ди те, ви на по сао до ла зи те трам ва јем...“

„Ауто бу сом“, ве ли се стра, сад већ у ли цу сва ру ме на. За тим час по гле дом кру жи 
по че ка о ни ци, а час се за гле да ва у нас дво је; мно го ду же у ме не. 

„До бро, ауто бу сом, тро леј бу сом, све јед но. Мо же те и на трак то ру. Као и не ки од 
нас што су до пу то ва ли на трак то ру. Ина че је овај го спо дин сти гао по сли је ме не и 
ред је да при је ме не до ђе на ред. Као на За па ду. Ни је ли та ко?“

„Жао ми је, го спо ђо, за трак то ре. Али ја не раз у мем о че му ви то... Док тор про зи ва 
она ко ка ко сам му сло жи ла и да ла кар то не. Шта ја имам од то га да кар тон ово га го-
спо ди на ста вим ис пред ва шег... Дај те, мо лим вас...“, са да већ уз не ми ре но го во ри се-
стра, мла ти ру ка ма, по ди же де сно ра ме, тре се јој се бра да. И дој ке, бог ме и оне.

„И мој дру ги по кој ник ни је имао сре ће с мо јим ср цем. Кар то ни му ни су ни би ли по-
треб ни. Ње му је ли је ва прет ко мо ра би ла скроз про ши ре на. Док је код ме не с пре ска-
ка њем по че ло тек не дав но. А код ово га го спо ди на у пи та њу је за ли стак, та хи кар ди ја...“

„От куд зна те?!“, го то во да сам ско чио са сто ли це. 
Го спо ђа ме по но во по ву че за ру кав, на би ме на сто ли цу, па на ста ви:
„Ни су сва ср ца иста – јед но је мо дро, дру го кар мин цр ве но, тре ће љу би ча сто. Ма-

да их има и зе ле них, пла вих... Као и кро ша ња ли сто пад ног др ве ћа. Мој дру ги је имао 
баш та кво – ли сто пад но. До ђе је сен ра на, кад ја бу ке и кру шке зри ју... зна те ону... а 
ње му по чи ње да се сло ша ва. Не што га из ну тра ухва ти па гри зе. Од при ти ска с не ба 
ци је ди му се зној...“

Се стра по гле да го спо ђу, ме не, бр зо се окре ну и оде у сво ју про сто ри ју. Ис пред 
ко је су не стр пљи во че ка ли но ви па ци јен ти. Ћу тим и раз ми шљам о то ме због че га су-
пру зи ове го спо ђе ни су има ли сре ће с њом. Шта им је ра ди ла? Из ње не при че не мо-
гу да за кљу чим да је она њи ма би ло шта ура ди ла. И пе то ри ца? Она се, зна чи, пет пу-
та уда ва ла....

„Ка квих пет пу та! Је два сам из др жа ла и оног че твр тог као сву пе то ри цу. Ма ло-
при је сам вам опи са ла оно га јед ног као и оста ле. Ни су сви ишли у ри бо лов. Што се 
ме не ти че, ње му ср це ни је ни би ло по треб но. А он га је имао на де сној стра ни груд-
ног ко ша.“ 

А он да сам, из ма кав ши кон тро ли ње не ли је ве ру ке, ско чио и по чео да ше там. 
Оти шао сам до вра та на ко ја се из ла зи, ула зи... Ге ле ри, ра фа ли, бом бе... Окре ћем се: 
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ње не ма на сто ли ци по ред мо је сто ли це. Ни ко не сје да на на ше сто ли це. Про вла чим 
се и при ла зим сво јој сто ли ци – ка дли: и она сје ди на сво јој сто ли ци... Ге ле ри, ра фа-
ли... И сре ћа? пи там се и сје дам.

„Ни је сре ћа, го спо ди не, оно што ви ми сли те да је сре ћа док пра ти те мо ју при чу о 
мо јим по кој ни ци ма. Про бај те да мо је ри је чи окре не те па да их чу је те и с дру ге стра не 
– бу ди те увје ре ни да ће те чу ти исти онај шум ко ји чу је те кад окре не те нов чић, па пир 
или из вра ти те ка пут, ко шу љу. А дру ги ми је био нај бо љи. И пје вао је као сла вуј. И то у 
Мје шо ви том град ском збо ру. Зва ли га и у цр кве ни... Он члан... Сви ње го ви пра во-
слав ни, а он да пје ва у ка то лич кој цр кви... Не мам ја би ло шта про тив цр кве ног пје ва-
ња, али што не иде, не иде... И то, с њим, нај кра ће је тра ја ло. Иако је он, по мо јој сло-
бод ној про цје ни, мо гао нај ду же... Да се мал ко на ша лим. Не за мје ри те. И то је жи вот.“

Ис пред вра та сво је про сто ри је по ја вљу је се се стра. Из го ва ра мо је име и пре зи ме 
и ша ље ме у про сто ри ју за ЕКГ, ка би нет 10. Уста јем, а го спо ђа ће ти хо:

„Шта сам вам ка за ла. Не ма ни шта без ре да. Не ма ве ће сре ће и ра до сти не го да 
сте на ре ду кад сте за и ста на ре ду. А са да сте ви на ре ду.“

„Па зар ни сте ви...“, по ку ша вам, иако збу ње но, да се из ву чем из ком пли ко ва не си-
ту а ци је у ко ју ме до ве ла се стра. 

„Ја имам вре ме на. Та ко је и мој че твр ти по кој ник. Кад год би до шао на ред, он се 
пре тва рао ка ко то ни је баш он на ре ду. И уви јек на ђе не ко га дру гог и ува ли га умје-
сто се бе. Ка ква сре ћа има ти та квог му жа! Док се ви ту са бла жња ва те што ни је не ко 
дру ги на ре ду. Ви сте, да кле, је дан од оних под му клих ти по ва ко ји се на сва ки ред 
пре тва ра ју у не вје ште по чет ни ке. Ваш ЕКГ мо гао би да бу де пра ви пу стињ ски. За дру-
го и ни је. Уко ли ко ни сте чи та ли Че хо ва, чи тај те. Кад бу де те ишли у го сте оном ни тко-
ву Спич ки ну, ја ћу вам по су ди ти оба она ор де на ко је су мо ја дво ји ца... је дан је за рад, 
а дру ги за брат ство и је дин ство... Иза бе ри те ко ји хо ће те. Мо же те и оба.“

„Не, не идем ни на ка кав при јем. Ни код тог Спич ки на, ни код би ло ко га дру гог!“, 
из де рах се, сав љут, би је сан. Па по но во сје дох, па по но во ско чих са сто ли це. По сле 
два-три бр за ко ра ка, окре нух се у на мје ри да се вра тим и да јој ка жем да по сљед ња 
ре че ни ца у Че хо вље вој при чи Ор ден гла си: Ина че је био пот пу но сре ћан. 

Али ње ви ше ни је би ло на сто ли ци на ко јој је при је ко ји се кунд оста ла, сје ди ла.
Код из ла за ме, јер ме ни ни је би ло ни до сни ма ња, ни до кар ди о ло га, пре срет ну 

иста та го спо ђа:
„Да су она пе то ри ца по кој ни ка има ли сре ће са мном, и они би, као и ви, са да, иза-

шли и оти шли... Из ви ња вам се, ме не про зи ва ју. Мо ја је сре ћа што ви одо сте, па ћу 
бр же... Ов дје сам! Ево ме, док то ре, ево!“, ви че она, па про ши ша кроз дво крил на вра-
та, а ли је во кри ло звек ну ме не у ли је ву стра ну гла ве. И ја па дох.

Су тра дан је је дан жу ти лист пре нио из ја ву ис тра жног су ди је о то ме ка ко је то, тој 
го спо ђи, ше сти по ре ду... И ка ко тог, са да по кој ног, ри бо лов уоп ште ни је ин те ре со вао.




