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ПОСЛЕДЊА ПРИЧА

Мртва дрва

Про бу дио сам се са зву ком мо тор не те сте ре. Зна чи, у Ба њи сам.
Чуд но је то. По све сам си гу ран да сам не том био на не ком дру гом, да ле ком ме сту. 

Но, ка да се при бли жим ње ним вра ти ма, све се раз ја сни. При сла њам уво, не чу ју се ни 
цр ви из ста рог ор ма ра.

Отва рам вра та ко ја, знам до бро, шкри пе, али та ко да их спр ва при ву чем ја ко се би, 
по том одиг нем ква ку увис, а он да бр зо на до ле – је ди ни на чин да се не огла се.

Спа ва. Усну ла, на лик је умор ном ан ђе лу. Ан ђе лу ко ји се сву ноћ рвао с де мо ни ма.
Од ла зим на те ра су и гле дам у го ми лу истру га них др ва. Се ки ра је, знам, у шу пи.
Це пам це па ни цу по це па ни цу, док су још си ро ве. Мла да бу ко ви на, али из сва ке 

тре ће ис пад не по ко ји бе ли цре ва сти члан ко ви ти црв.
Це пам. Це пам це па ни це и ми слим.
Да ли ће ко ја од њих сти ћи да је огре је.

Те ра са. У Ба њи

Те ра са у Ба њи. Жму рим.
Мо тор не те сте ре до зи ва ју се. Ком ши је спре ма ју др ва за зи му, ка жу би ће нај го ра 

од свих.
Ка да те сте ре утих ну, врап чја скуп шти на се отва ра.
Он да се чу је по ко ји ла веж, озби љан, све чан, по не ки раз и гран, кев тав. Мла да ком-

ши ни ца до зи ва де те. И као да на јед ном слу шам њен глас ка ко из ви ку је мо је име, до-
зи ва ју ћи ме на ру чак.

Ли па пред ку ћом шу ми. Ве тар се у њу за пле те и ни ка ко да на ђе из лаз. Још увек то 
ни је шум је се ни, али, ту је, на пра гу, сва ког ча са ће.

У кро шњи се кри је јед на свра ка и сва ко ма ло огла си се. На ја вљу је го ста.
С ком шиј ског про зо ра огла ша ва се ра дио. Пу сти на род њак. Али, убр зо, сти ша ва 

се. А он да се за чу је и сва ђа око ра дио-ста ни це.
Не ко про тут њи мо то ром. То је по штар, још га је ди но он во зи, с тор бом на ле ђи ма 

у ко јој су пен зи је и ра чу ни. Пи сма ви ше ни ко не ша ље.
Кад те сте ре са свим утих ну, за чу је се јед но ли чан звук се ки ре, рав но мер но, као сат, 

као ср це. Ток, ток, ток...
Скло пим очи и ми слим.
Ни шта од ово га она уско ро не ће чу ти.

ГЛАСОВИ

Дејан Вукићевић
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Мо ја мај ка чи та лац

Те ра са. У Ба њи.
Знаш, ка же она, по че ла сам да чи там тво ју књи гу.
О, от куд то, ми слио сам да си одав но пре ста ла да их чи таш.
Ето та ко, узе ла сам ову по след њу. И ми слим, ми слим да не би тре ба ло да пи шеш.
Па то је ве о ма озби љан суд. А за што?
Мно го си мра чан. И де пре си ван. Ми слим, пи ши ако већ мо раш то да ра диш, али 

бар не мој да об ја вљу јеш. Сти гла сам до сто те стра ни це. И да ље ни сам мо гла.
Ушао сам у со бу, узео књи гу с бук мар ке ром на сто тој стра ни ци. Ко ја је по чи ња ла 

ова ко: Мај ци су пр во од се кли ле ву дој ку. По сле не ко ли ко ме се ци и де сну. За јед но са лим
фним чво ро ви ма. Дој ке ко је су ми не кад би ле је ди на хра на.

Мај ке би тре ба ло слу ша ти, по ми слио сам и скло пио књи гу.

Се стра мо је мај ке

Па тро на жна се стра обе си ла је бо цу с рас тво ром у ко ме је кок тел ле ко ва и она је 
ла  га но усну ла. У ру ци, на сто ма ку, др жа ла је мо ју пр ву књи гу, с ка жи пр стом за бо де ним 
у њу.

По ла ко сам је из ву као и оти шао на те ра су. Би ла је отво ре на на при чи ко ја се зо ве 
– Мај ка.

При ча на пи са на два де се так го ди на ра ни је го во ри о пуп ча ној врп ци из ме ђу си на 
и мај ке. Врп ци ко ја се из го ди не у го ди ну та њи и не ста је.

А ис под књи ге што је ле жа ла ко ји тре ну так ра ни је на њој, би ло је ће бе. Ис под ће бе-
 та пи џа ма, ис под пи џа ме га за на то пље на јо дом. Ис под га зе цве та ла је ра на на пуп ку 
– знак се стре Ме ри Џо зеф.

Је дан од нај ре ђих об ли ка кан це ра.

Мо ја мај ка и Мар сел

На јед ном схва тим, се де ћи на те ра си и сна тре ћи, да ни ка да ни је про чи та ла У тра
га њу за из гу бље ним вре ме ном.

Ка кав сам ја то син ко ји ни је ни по ку шао да на го во ри сво ју мај ку да про чи та јед ну 
од нај ва жни јих књи га ика да на пи са них.

(И та да схва тим ка ко су мо је књи ге у по ре ђе њу са Пру сто вим са мо пу ко из гу бље-
но вре ме. А, ето, она ни њих ни је мо гла...) 

И схва тим ка ко сам ма ли и ни шта ван у од но су на Мар се лов од нос пре ма мај ци 
ко ју је обо жа вао.

Ја се сво јој ни ка да ни сам чак ни ди вио. Да је сам, мо жда сам мо гао на пи са ти не што 
по пут Тра га ња, ова ко...

Кад се све са бе ре, при чи це су то о не ким смр ти ма љу ди ко ји ма се смрт ка сни је 
за и ста и до го ди ла. Ма да, та мо ја вај ка да шња слут ња нон сенс је са ма по се би, јер смрт 
се, на кра ју, до го ди, пре или ка сни је, сва ко ме.



30

Мо ја мај ка пут ник

Ка да је бо лест већ по од ма кла, се де ли смо и гле да ли те ле ви зиј ски ка нал Tra vel и ја 
сам се се тио да су нај да ље тач ке до ко јих је до пр ла би ле Трст на за па ду и Со лун на ју гу. 

Ка ко је још увек би ла, ма кар спо ља, со лид ног здра вља и кре та ла се без про бле ма, 
упи тао сам је да ли по сто ји ме сто где би во ле ла да оде. 

По ме ну ла је, за чу до, се ло у ко јем се ро дио њен све кар ко јег је по зна ва ла не ко вр ло 
крат ко вре ме, се ло нео бич ног на зи ва што се на ла зи у око ли ни Ива њи це, Ер че ге.

Не, ми слио сам на не ко ме сто би ло где на све ту где би во ле ла да одеш, би ло где, 
раз у меш? Аља ска, Та хи ти, Пе ру, Не пал...

Био сам спре ман да је од ве дем до ме ста на гло бу су ко је ми по ка же. У ма шти сам 
про ла зио с њом кроз не ке обич но ле де не пре де ле. По не кад бих оти шао то ли ко да ле-
ко да сам за ми шљао ка ко јој на том пу ту са оп шта вам о вр сти бо ле сти, о то ме ка ко су 
шан се вр ло ма ле, и о то ме ка ко би она ре а го ва ла. 

Те по том ка ко се пу то ва ње од јед ном уру ши и по ста не бе сми сле но...
Не, не ма та квог ме ста, ре кла је.
Ка ко мо же би ти да не ко ко је та ко ма ло про пу то вао не ма же љу да оде би ло где, 

пи тао сам се ду го, се де ћи на те ра си.
А он да сам, ка сни је, схва тио: има ла је же љу да на јед но ме сто не мо ра да оде. О 

то ме је она та да ми сли ла.
Да оста не ту, ма кар ве чи то на истом ме сту, са мо да не мо ра ићи она мо.

Мо ја мај ка фи ло зоф

Код оста лих па ци је на та ко ло но ско пи ја тра је по ла са та, уврх гла ве је дан школ ски 
час, у ње ном слу ча ју без ма ло два са та.

Љу би ме ди цин ске се стре ка да јој го во ре да је на лаз у ре ду, да не ма ра ка на де бе лом 
цре ву.

Не мо гу да гле дам ту ње ну еуфо ри ју, окре ћем се ка зи ду. Она не зна ка ко је мно го 
бо ље да је ту, на де бе лом цре ву.

Увек је по ка зи ва ла на да ре ност за хи по хон дри ју. При ти сак је ме ри ла ви ше пу та на 
дан. На кон ра не смр ти ње ног бра та би ла је уве ре на да ће и она умре ти од ви со ког 
при ти ска. Ам пу ла с ни тро гли це ри ном ва зда је ле жа ла у нов ча ни ку. Ка да се ње но ср це 
пр ви пут за тр ча ло, пре ста ла је и да пу ши. 

Пла ка ла је уз го то во сва ки филм ко ји је од гле да ла. Са да, ка да зна ко ли ко је озбиљ-
но бо ле сна, не пла че. И ни на шта се не жа ли.

Ни ка да ни је про чи та ла ни јед но фи ло зоф ско де ло. А са да, ето, прак ти ку је сто и ци зам.

Мо ја мај ка му ва

Ка да је Бог да ну умро отац, оти шао сам на са у че шће. У ње го вој со би, с ма хом фи-
ло зоф ским де ли ма, у ков че гу је ле жао ма нич но де пре сив ни отац, ко нач но ми ран, 
спо ко јан.
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Бе ја ше не ки лет њи ме сец, про зор отво рен, а на по ли ци с књи га ма не по мич но је 
чу ча ла бо го мољ ка. И над зи ра ла.

Су тра дан, ка да уко па смо Бог да но вог оца, ви дех је на ис ко па ној зе мљи. Опет над зи ре.
Тад по ми слих ка ко мо ра би ти да се ду ша Бог да но вог оца пре се ли ла на не ко вре ме 

у бо го мољ ку.
Од он да пра тим да ли се на са хра ни не ка жи во ти ња упа дљи во по ја вљу је.
Ка да уко па смо ба бу и вра ти смо се ку ћи, јед на гр ли ца, иако се де цем бар бе ше пре-

по ло вио, да кле вре ме кад јој ни је, упор но се вра ћа ла у дво ри ште, упр кос оцу ко ји је 
не ко ли ко пу та го нио, све док сâм ни је схва тио о че му се ра ди.

Ка да сам, оно он да, и ње га уко пао, на гро бу су се по ја ви ле две-три мач ке.
И за тим сам ре дом ве зи вао осо бу с не ком жи во тињ ком: на са хра ни тет ке Ми ли це, 

по Бо жи ћу, око гро ба ле те ле су оси це, кад им вре ме ни је. Кад уко па смо Стан ку, же ну 
из ком ши лу ка, око но гу ње ног си на је дин ца нер во зно се вр те ла јед на мач ка. Иако ју 
је син гу рао од се бе, она му се упор но при ви ја ла.

Ми слио сам, се де ћи на те ра си, у шта ли ће она пре ћи.
А он да су се, из не на да, иако је одав но већ за хлад не ло, по ја ви ле му ве. Ни ка да, ни 

у пољ ском кло зе ту, ни у шта ли ни сам ви део то ли ко му ва на јед ном ме сту.
Ле те ле су по ку ћи не сми ру ју ћи се, а по том су, на јед ном, око че тр де се тог да на, 

не тра гом не ста ле.

Мо ја мај ка рак

Ни је би ло ну ме ро ло га, про ро чи це, бе лог ма га ком се ни је ба рем јед ном ја ви ла. Од 
ме не је не ве што кри ла све те ко вер те са на тал ним кар та ма, ну ме ро ло шке ана ли зе, ра зна 
га та ња у кар те, гле да ња у ка фу, ве чи те ка лен да ре. Пред сва ки круп ни ји до га ђај, кон сул-
то ва ла би се с не ки ма од њих. Ком плет та рот ка ра та чу чао је у кућ ној ха љи ни увек спре ман.

Јед ном сам за те као не ку же ни цу ка ко ру да ри по дво ри шту. Тра га ла је за уро ком 
за ко па ним ду бо ко у зе мљу.

Јед ном је у шпај зу при кри ва ла фла шу с во дом и за пи сом од хо џе. Па пир на ко јем је 
био за пис да ни ма се рас та пао, во да је на кра ју про ме ни ла укус не под но шљи во ба зде ћи.

А ком ши ни ца Да на ис пи ја ла је ре дов но ка фу с њом гле да ју ћи на кра ју у дан це пред 
сва ки зна чај ни ји до га ђај.

Се део сам на те ра си сна тре ћи ка да је по штар за у ста вио мо тор ис пред ку ће, из ва-
дио по ве ћи ко ве рат и уру чио ми га без ре чи.

На ње му је пи са ло ње но име, пре зи ме, под знак и знак.
Рак.

Мо ја мај ка бло гер ка

Тај лап топ остао је код ње кра јем јед ног ле та ка да сам ку пио но ви. На ње га сам 
са свим за бо ра вио. А он да се ни от ку да по ја вио, иако је за пра во све вре ме био ту.

Отво рио сам га и по ико ни ца ма схва тио да га је ко ри сти ла. Ни ка да о то ме ни смо 
раз го ва ра ли, ни ка да ни је био укљу чен у мом при су ству, ни ка да ми не ће би ти ја сно 
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ка ко је на у чи ла да га ко ри сти. Знам да јој са мо ку ца ње ни је би ло стра но, та цео жи вот 
ра ди ла је као се кре та ри ца, али мо ра да је по сто јао не ко ко је све му то ме на у чио.

Ушао сам у исто ри ју зах те ва на Гу глу и про на шао тер ми не као кан цер, као рак пан-
кре а са, хе мо те ра пи ја, знак се стре Ме ри Џо зеф...

Ја вља ла се на мно гим фо ру ми ма. По да ту ми ма схва тио сам да је зна ла о ко јој се 
бо ле сти ра ди мно го пре ме не. И да је мно го бо ље од ме не то са кри ва ла.

Из до ко но сти уку цао сам ње но име на Гу глу, не што што ми ни ка да пре ни је би ло 
ни на крај па ме ти да ура дим, и про на шао та мо мр тву мај ку.

Има ла је чак и свој блог. Не ко ли ко по сто ва сти гло је по сле ње не смр ти, тим љу ди-
ма ни је имао ко да ја ви.

Та ко је на чу дан на чин про ду жен њен жи вот. На ин тер не ту.
На шао сам и не ко ли ко осо ба с ње ним име ном на Феј сбу ку, отва рао је дан по је дан 

про фил док ни сам на и шао на њен.
По ку шао сам с не ко ли ко ши фа ра, мо јим име ном, пре све га, па ње ним на дим ком 

из ра не мла до сти, ка ко сам је по след њих го ди на и сам звао, али ни је успе ва ло.
И тек су тра дан, за руч ком, се де ћи сам за сто лом, се тих се ка ко је зна ла, не ка да 

дав но, да ми ка же док ха ла пљи во је дем: На је ди се, На је де, игра ју ћи се за пра во ана-
гра мом мог име на.

Нај ед је би ла ши фра за њен Феј сбук.
Ни ка да сво ме си ну ни је по сла ла зах тев за при ја тељ ство.
Али сам се се тио да је са мо не ко ли ко да на ра ни је, док смо се де ли на те ра си, по ме-

ну ла да ето, не по сто ји зах тев за ро ди тељ ство, што та да ни сам раз у мео.

Ци пе ле мо је мај ке

И чи тав жи вот про ве ла је, што се оно ка же, у те сним ци пе ла ма.
Ро ди ла се усред свет ског ра та, у до ба нај ве ће не ма шти не, де вет глад них уста ни је 

мо гла да на ми ри во де ни ца на Гру жи. Мо гла би, да ни је би ло и ње них оста лих је да на ест 
вла сни ка. Свр ши ла је шко лу ко ју ни је же ле ла, до би ла слу жбу ко ју ни је во ле ла, во ље ни 
муж пре о бра тио се у пи ја ног му жа. Увек је ра ди је ис пу ња ва ла во љу фа ми ли је не го што 
би уго ди ла соп стве ним же ља ма. Из гу би ла је је дан му шки плод пре но што је ме не 
из вр ца ла...

О то ме раз ми шљам док о њен ков чег тре ска ју гру две зе мље с ко јом се сје ди њу је 
и у прах се пре тва ра.

О њој раз ми шљам ис под све те зе мље ко ја на ра ста и те жа, о ње ним оте клим но-
га ма на ко је сам на је дви те ја де прет ход ног да на на ву као цр не, те сне ци пе ле.

О то ме ка ко је са хра ње на баш у њи ма, на ран џа стој блу зи и сук њи бо је пе тро ле ја. 
У три ства ри што их је са ма ода бра ла. Три ства ри ко је се по ми њу и у ро ма ну, у оном 
по гла вљу ко је ни је до чи та ла. 

О иш че злом вре ме ну раз ми шљам ко је се не мо же вра ти ти. И о за ва ра ва њу ка ко је 
то мо гу ће.

О за ве ту да по сле тач ке на кра ју ове ре че ни це ни ка да ви ше не на пи шем ни јед ну. 




