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СЛИКА БР. 3 БУЂЕЊЕ
техника – восак

Чу је се ка шљу ца ње, до ле, у ку хи њи.
Се ди на иви ци по сте ље. У из ма гли ци бу ђе ња, не ви ди, од при су ства по тро ше не 

пред ме те око се бе. Ру ка јој се кли ма од опу ште но сти и као одво је на од те ла, пре пу-
шта по спа но сти.

Шта ће све мо ра ти да до дир не да нас, по ми сли. И од мах јој се за тре ми сао. За тим 
се ма ло при диг не и осе ти да јој је на пор но, те шко, да се ис пра ви, те ни чи це, али па-
жљи во, по но во се де та ко као да јој се сва те жи на те ла сли ла у јед ну тач ку. При јат на 
од у зе тост. За мах не ру ком, не би ли је ма ло из ду жи ла, да ла јој об лик...

И та ко, у бес ко ри сном за ма ху, опет је ле њо пу сти да пад не у ону пре по зна тљи ву 
при јат ност. Не осе ћа ни чи је при су ство. Осим соп стве ног. Кон цен три са ног у увек исти 
да мар.

Ка ко је ва жно за мах ну ти, за њи ха ти се у том по ло жа ју пред уста ја ње, по ми сли.
Опет лап ће тај пас – чу је га.
Већ у сле де ћем тре ну, не ми сли ви ше. Не ће да ми сли.
Све тлост се раз ли ва и са да ви ди ка ко јој кли зи по плат не ној, од спа ва ња из гу жва-

ној ко шу љи. Бе лој и гру бој. Сме та јој. Уз не ми ра ва. Гре ју ћи је у сно пу. Она је те ра том 
оба мр лом ру ком по пут до сад них вин ских му ши ца што јој пец ка ју ли це И опо ми њу 
на квар љи ве зе мљи не пло до ве.

По ла ко од ма ху је, раз го ни ту на ва лу, ту бес при зор ну на ва лу ко ја јој не ми ло срд но 
за гре ва те ло. Сноп је пец ка, сли ва се и цу ри низ ја го ди це све до ис пу ца лих и то плих 
уса на. Се ди, та ко осун ча на, уми ре на пот пу но, до ути ска од су ства жи во та. Са мо дах 
би мо гао да по твр ди ње го во при су ство. По пут рас та па ња во ска, пре ли ва се у сво јој 
те жи ни на ју тар њем сно пу. Пре ли ва се као ља ска, као во де ни кло бук. По пут гру ме на 
жи ве из раз би је ног су да, не у хва тљи ве у тре нут ку па да. Рас пр шу је се.

Са да, про бу ђе на, се ди на иви ци кре ве та. Осе ћа јак бол у ру ци, чвр сто, гр че ви то 
др же ћи се за обруч брач не по сте ље.

У сно пу рас то че не све тло сти угле да сво ју плат не ну, од спа ва ња из гу жва ну ко шу-
љу пре са ви је ну на сто ли ци по крај кре ве та. По гле да кра јич ком ока и по ми сли...

Не ће да ми сли.
Већ, ко зна од кад, оде ве на, жи вах ним пр сти ма гла ди сво ју ха љи ну не би ли је 

што ма ње осе ћа ла док пре ва љу је пред сто је ћи дан. Тре ба да при ја ња.
Опет ка ко фо нич ни ку хињ ски сат.
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