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КОРОВ
(одломак из романа Сигурна кућа)

Са да је већ за бо ра вље но. По сто ји, али из бри си во је зна ње о ње му. Оно је би ло. То 
је та ко ла ко – за ви тла ти све у про шлост. Лет у бив ше лак ши је од ва зду ха. Вр хов на 
власт оп стан ка има сво ју си лу – по ти ски ва ња. Нео бо ри ва је по пут њој ком пле мен тар-
не гра ви та ци је. Но, сре ћа је да о све му ово ме ни ко не мо ра да ми сли, да, ка ко то љу ди 
че сто ка жу, раз би ја гла ву. За ма ја ни смо оним што се тре нут но де ша ва и вр ло све сни 
чи ње ни це да дан има са мо два де сет и че ти ри са та. Сви смо скло ни олак ша ва ју ћим 
окол но сти ма.

Ива на је за во ле ла исто ри ју он да ка да је схва ти ла да је по зна ва ње про шло сти нај-
бр жи и нај по у зда ни ји на чин да са зна мо оно што нас за ни ма о са да шњо сти. Ка да је то, 
за њу та да све же от кри ће, са оп шти ла свом про фе со ру исто ри је у сред њој шко ли, 
до би ла је је ди ни цу ко ју је је два по пра ви ла не сти гав ши да ље од трој ке. Про фе сор је 
њен ис каз до жи вео као лич ну увре ду! На гла сио је да код ње га ви ше ни ка да не ће има-
ти пе ти цу из прин ци па. 

Слич но је ре а го вао и ди рек тор ка те дре за исто ри ју, мно го го ди на ка сни је, ка да је 
чуо да се „ње го ва узда ни ца“ ни је по све ти ла на у ци, већ се „ба ви не ка квим ин тер не том, 
са чу вај бо же“! Ива на се на сме ја ла. Али не оси о но, не због то га што су је у тој ен гле ској 
фир ми из у зет но це ни ли и сход но то ме пла ћа ли, ни ти у инат ов да шњим ко мен та ри ма: 
„Та ко мла да, а већ оно ли ко за ра ђу је!“ Она је јед но став но има ла сре ћу да јој то што 
во ли и уме да ра ди до бро пла те. Сре ћу при ме ћу ју углав ном они ко ји је не ма ју. Ива на 
се на сме ја ла за то што је би ла сло бод на да ре а гу је она ко ка ко се у том ча су осе ћа. За 
њу је про фе сор ски јед био кла си чан при мер ап сур да. 

Из у зет но ма ли број при ја те ља је раз у мео ње ну при род ну ла ко ћу кре та ња кроз 
жи вот. Да не го во ри мо о они ма ко ји ни су пре тен до ва ли на то да је по зна ју. Ни је ма ри-
ла. Пре да ва ла се љу ди ма чи та вим би ћем пот пу но глу ва за упо зо ре ња о опа сно сти 
из о ста ја ња дис тан це. Мно ги су ту рет ку осо би ну до жи вља ва ли као по вр шност, а она 
је не из о став но ка жњи ва, или су об ја шње ње на ла зи ли у Ива ни ном хо ро скоп ском зна-
ку – Бли за нац. Она се ни је љу ти ла ни он да ка да би јој то ре кли у ли це. Ту и та мо би је 
за чу ди ла од бој ност пре ма ре чи ва зду ша сто, али ни је обра ћа ла па жњу на оно што је 
већ про шло. На ста ви ла је да во ли исто ри ју ко ја се по твр ђи ва ла у са да шњо сти, ма да ју 
је по сао ба цао с јед ног на дру ги крај пла не те бр зи ном ко ја не оста вља мно го про сто-
ра за ста ре љу ба ви.
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* * *

Зе мља се об на вља и та ко што је за тр па ва ју све же ис ко па ном зе мљом. Све што 
ча ми на ње ној по вр ши ни и што се ма кар ма ло не кре ће, са мо је зе мљи на хра на. И још 
ка жу ђу бри во. Из не ког раз ло га увек по но ве да без ње га не би би ло ни нас. Оно што 
је но во је су но ви сло је ви, све же на не се ни. Ис под њих је за бо рав. Че ка да до ђе на ред, 
да га сто пље ног са окол ним та ло зи ма бив шег, по ко па ног, по но во из ву ку на по вр ши ну 
у не ком но вом ци клу су. Ту реч во ле у свим зе мља ма. Ан ке те по ка зу ју да она мно ге 
ис пи та ни ке под се ћа на цир кус у ко ји су је два че ка ли да иду кад су би ли де ца. По знат 
им је звук те ре чи, на свим је зи ци ма. А је зик, по пут во де, пам ти. Пам ти и се бе, у не кој 
вер зи ји, ка ко то већ на ла же ћу дљи ви ме ха ни зам ме мо ри је. 

Ни ка да не ће би ти то што је би ло. Ни ти не ста ти. Че ка да бу де пре ра ђе но у не што 
за са да не по зна то. Оно пам ти се бе и сва ку сво ју на ред ну по ја ву ко ју љу ди, у нај ве ћем 
бро ју, на зи ва ју фор мом. Не чи ји жи вот че ка да га не ко дру ги уоб ли чи у сво ју при чу. 
По хра њен одев ни пред мет чу ће кад-тад да се ова кве тка ни не ви ше не про из во де. Бив-
ша ха љи на по ста ће но ви пар ру ка ви ца ко ји ма се сви ди ве бу ду ћи да су уни кат. На 
отва ра њу из ло жбе ли ков ни кри ти чар го во ри о ко ла жу про шло сти по ка зу ју ћи ру ком 
с вре ме на на вре ме де ло са чи ње но од ста рих фо то гра фи ја. Из от кри ве ног из во ра 
на ви ре чи ста во да и опи ја уку сом мо ле ку ла пу них упам ће ног. Млад, тек из ни кли плод, 
кроз ста бло и да ље до ји мај ка зе мља хра њи вим са стој ци ма ду би на. 

* * *

Љу ди, нај бла же ре че но, не тр пе ђу бре. Мр зе га и до бар део жи во та про во де у бор-
би са оним за шта сма тра ју да је ви шак или штет но. Ка да их ђу бре пот пу но из лу ди, 
вик ну, опсу ју у се би или на глас, сва ка ко при пре те: Ис ко ре ни ћу ја те бе за у век! 

Био је то пр ви шок за Ива ну по што је сту пи ла на но во тло – про це на ђу бре та. Пре 
то га су је ужа сно нер ви ра ли они ко ји за не ку зе мљу не са мо искре но, већ с га ђе њем 
ка жу да је стра на. Па зе мља је иста, сву да је на ша зе мља! Раз ли ке су здра ве, без њих 
би смо уги ну ли! – ве ро ва ла је све док ни је чу ла да ту где је при сти гла ма сла чак на зи-
ва ју ко ро вом! Згра ну ла се. Зар тај пре ле пи жу ти цвет ко ји је за во ле ла у нај ра ни јем 
де тињ ству? Отац би је ре дов но из во дио у шет њу у не ки од бе о град ских пар ко ва да 
де те бу де што ду же на све жем ва зду ху. Мај ка је ко ри сти ла ту при ли ку да по спре ми 
со бу у ко јој су жи ве ли, ску ва ру чак, опе ре веш. Ма ла Ива на се ни ка да ни је вра ти ла 
ку ћи без бу ке ти ћа од цве то ва ма слач ка за ма му. Че сто умор на ма ма би се та да осмех-
ну ла, по љу би ла је, за хва ли ла и па жљи во по ло жи ла ма сла чак у ча ши цу са во дом. 

У овој зе мљи љу ди су во ди ли пра ви рат про тив ма слач ка – ко ро ва! Чи та ва ин ду-
стри ја се по све ти ла об ра чу ну са жу тим цве том. Ста нов ни ци су у сво јим по дру ми ма 
или га ра жа ма сла га ли за ли хе џа ко ва с хе ми ка ли ја ма за ко је је сва ки од мно го број них 
про из во ђа ча га ран то вао да је ње гов отров нај е фи ка сни ји. Ива на је у чу ду раз гле да ла 
џа ко ве у раз ли чи тим бо ја ма и на сва ком ве што осми шљен ло го ис ко ре ни те ља. Јед-
но став не сли чи це до ча ра ва ле су осмех, кло ну ли цвет, трав њак без иче га на са вр ше но 
рав ној зе ле ној по вр ши ни, дла но ве ко ји апла у ди ра ју. На зи ду, из над џа ко ва, уред но 
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по стро је не ви си ле су ло па те и ло па ти це раз ли чи тих ди мен зи ја, гра бу ље и гра бу љи це, 
чи тав ар се нал ру ка ви ца свих ве ли чи на, бо ја и од ма те ри ја ла ко ји је у сва ком слу ча ју 
еко ло шки. 

- Не мој да уби јеш тај цвет! – за ва пи ла је ка да је пр ви пут ви де ла ка ко Па три ша бе-
сно пот ко па ва ма сла чак ка ко би се јед ном за у век ота ра си ла тог ко ро ва.

- Да ли си ти нор мал на?! – вик ну ла је Па три ша знат но ја че не го што је би ло по треб но 
да би је Ива на чу ла на дру гом кра ју вр та оби ма ма њег бе о град ског пар ка. – Зар тре ба 
да до пу стим да он уни шта ва мо је цве ће?! За бо ра ви!

Сти ца јем окол но сти, на ред не че ти ри го ди не про ве ла је на Па три ши ном зе мљи шту. 
И за и ста, ума ло да за бо ра ви на лет, иако је то ком тог пе ри о да бар де сет пу та ле те ла 
од Аме ри ке до Евро пе и на зад. Ва зду ша ста Ива на, осмех ну та и кад је нај те же, од јед-
ном се на шла у си ту а ци ји пер ма нент ног чу ђе ња. Оно је у њој иза зи ва ло са мо не моћ, 
страх да се са том не мо ћи не ће из бо ри ти – до би ти рат. Ни ка да ни је то ли ко пла ка ла. 
Ни ка да јој су зе ни су ви ше при ја ле – знак да је она и да ље она, прем да у зе мљи чу да. 
Ње не су зе. Њен ви шак.




