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ЖИЦА
Мо је име је Све тла на, али во лим да ме зо ву Ла не. Та ко ме за пра во зо ве са мо је дан 

чо век. Ка да ви дим да се при бли жа ва − обич но се сре ће мо на ули ци, у про ла зу − у ме ни 
као да се за тег не тан ка жи ца. За те же се, и за те же, све док не чу јем реч ко ју оче ку јем. 
Он да се жи ца рас пли не и све око ме не се пре тво ри у бла гост ко ја ме оба спе ла ти ца ма. 

Ни кад ме ни је из не ве рио. Ни он да кад сам се на да ла да не ће из го во ри ти, због не-
ког ко је хо дао по ред ме не и ко ме би то за зву ча ло чуд но. Па и тад, кад сам се на да ла 
да не ће из го во ри ти, још ви ше сам се на да ла да хо ће. По том бих убр за ла ко рак, да онај 
што иде по ред ме не та ко ђе убр за ко рак и да не при ме ти ка ко цр ве ним ис под за сто ра 
ко се на ву че не пре ко обра за. Ни кад ни је по слу шао мој стид.

Са да ми је два де се та и већ ду же вре ме не пра вим гре шку ко ју сам пра ви ла до пре 
де се так го ди на. Та да бих до шла ку ћи са Ла не том у се би, пу на бес крај не не жно сти на 
лом ним но жи ца ма, и ре кла бих оцу: „Знаш ко га сам да нас ви де ла?“ „Ко га?“, пи тао би 
отац да на пра ви про сто ра за за мах. „Ра шу Чу ту ру?“ О-ооп, но жи це би по кле кле, не-
жност се уру ши ла у бе жи вот ну кр пу. 

Ка да сам пр ви пут чу ла то са чу ту ром, ни сам мо гла ни да на зрем об ја шње ње. За то 
сам пи та ла. И од го во ре но ми је. Са за до вољ ством ко је је из ви ри ва ло из сва ке ре чи. 
Ра ша во ли ма ло да по тег не... Да ни сам од мах оти шла у ку па ти ло, чу ла бих све град ске 
при че о то ме. Отац је сма трао да ми тре ба што пре отво ри ти очи, раз ве ја ти илу зи је, јер 
је жи вот су ров. А ја сам већ зна ла да је жи вот су ров, ни сам зна ла да уме да бу де не жан.

* * *

Отац је умео да бу де не жан, на свој, груб на чин. По не кад смо гле да ли утак ми це 
за јед но, прет по ста вљам ипак ре ђе не го што би смо их гле да ли да сам се ро ди ла као 
син. Али за то ни смо про пу шта ли ка у бој ске фил мо ве. То са ка у бој ци ма по чи ња ло је 
пет ком, ка да је у „ТВ-ре ви ји“ из ла зио про грам за пред сто је ћу сед ми цу. Ја сам има ла 
за ду же ње да про на ђем и под ву чем тер ми не цр ве ном олов ком. Та ко сам уве жба ла 
чи та ње ћи ри ли це, а ла ти ни цу сам на у чи ла ју ре ћи по гле дом за ти тлом ис под коњ ских 
ко пи та и пра шња вих ка у бој ки са ма му за ма. Оца бих оба ве сти ла дан ра ни је и пре при-
ча ла му кра так са др жај из на ја ве у но ви на ма. При пре ми ла бих ја сту чи ће и на ње го вом 
и на мом ка у чу, по ку ша ла да ма ло бо ље по де сим соб ну ан те ну и че ка ла да се на екра-
ну по ја ви сли ка ко ја на ја вљу је филм. „По чи ње ее!“, по ви ка ла бих пре ма ку хи њи где је 
отац обич но прао су до ве. „Ево, ево! Ка жи им да са че ка ју ми нут!“, че сто је од го ва рао. 
Во лео је да по на вља исте фо ре, али кад би се јед ном из ва лио на свој ле жај и под бо чио 
гла ву по лу скло пље ном ша ком, ви ше ни смо го во ри ли. Гле да ли смо без ко мен та ра, 
озбиљ но и по све ће но.
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У нај бо љим ка у бој ци ма све је би ло ја сно: од мах се зна ло ко је до бар, ко лош. Рет ко 
кад по ја вљи ва ли су се и не ки нео д ре ђе ни ти по ви, мла ко ње ко је су уми ра ле не у пе ча-
тљи во, од за лу та лог мет ка, или не ком дру гом слу чај но шћу. У нај бо љим фил мо ви ма, 
чим бих утвр ди ла ко је на чи јој стра ни, зна ла сам и ко ће да по бе ди, мо гла сам да се 
опу стим и по вре ме но скре нем по глед са екра на. Из по зи ци је ко ју сам за у зи ма ла на 
свом ка у чу, све што се да ло ви де ти од оца би ла је ње го ва ће ла, глат ка и опу ште на. 
Ре флек то ва ла је сва ку про ме ну бо је на ТВ-у, као не ки до дат ни ода ши љач ко ји еми ту-
је соп стве ни про грам. У то ку фил ма, отац би бар два-три пу та из ву као пе сни цу ис под 
гла ве и про те гао пр сте, од че га би се за чуо кра так ра фал пуц ке та ња. И бар јед ном би 
устао да оде до ку па ти ла. По по врат ку, оба ве зно би ме пи тао шта се де си ло у ме ђу-
вре ме ну. То сам нај ви ше во ле ла.

Спа ва ли смо у ис тој со би, сва ко на свом ле жа ју. Де ша ва ло се, иако су до бри го то во 
увек по бе ђи ва ли, да ме у сну го не они ло ши, са на ву че ним ма ра ма ма пре ко ли ца и 
злим очи ма. У сну ми ни ка ко ни је успе ва ло да бу дем хра бра. Бу ди ла сам се са ср цем 
у гр лу, ви чу ћи, по сле че га ме је отац по зи вао у свој кре вет. По сти ђе на, за ву кла бих се 
иза ње го вих ле ђа, и та мо јед но вре ме бу љи ла у зид. По том бих се окре ну ла, на слу ћу-
ју ћи у мра ку ћу та ње оче ве ће ле, и нео сет но за спа ла. Јед ног ју тра, по сле та кве но ћи, 
про бу ди ла сам се ужа сну та: чар шаф ис под ме не био је мо кар. Бр зо сам га ску пи ла и 
по жу ри ла с њим у ку па ти ло. Та мо је, из кор пе за пр љав веш, из ви ри вао ру кав пи жа ме 
ко ју је отац но сио прет ход не но ћи. Зна ла сам шта то зна чи. То ли ко ме је би ло стид, да 
ви ше ни кад ни сам пре шла у ње гов кре вет. Био је за до во љан, по ве ро вао је да сам 
пре ста ла да се пла шим.

* * *

Отац је во лео да бу дем са мо стал на, да умем да во дим ра чу на о се би. Кад сам на у-
чи ла да ве зу јем пер тле, оти шли смо на ће ва пе да про сла ви мо. Кад сам са вла да ла 
пле те ње ки ке, ку пио ми је пре гршт шна ли ца и ма шни ца, ко је сам по сле ка чи ла на 
лут ке. Са ма их ни сам но си ла, же ле ла сам да што ви ше ли чим на оца. 

Ни је во лео да ме ку па. Жу рио је, пре ја ко ме тр љао, за мр сио би ми ко су, па се по сле 
му чио да је раш че шља. Ку па ла сам се у га ћи ца ма. Ски ну ла бих их кад отац иза ђе по 
пе шки ре и оста ви ла да плу та ју у ка ди ме ђу гро здо ви ма са пу ни це. Тре ба ло је, док отац 
по но во не уђе у ку па ти ло, да се опе рем до ле. По не кад сам то и ра ди ла, бр зо и гру бо, 
че шће бих са мо кли ма њем гла вом по твр ди ла да сам то ура ди ла. Вра ћао се но се ћи 
ис пред се бе ра ши рен пе шкир као да се спре ма да га ока чи на жи цу. Че ка ла сам, ус-
пра вље на у ка ди, са ру ка ма по диг ну тим у вис. Оба вио би пе шкир око ме не, ја бих 
оба ви ла ру ке око ње го вог вра та и он да бих крат ко уз ле те ла пре ко иви це ка де. На 
око врат ни ку ње го ве ко шу ље оста јао је вла жан траг од мо јих ру ку. Во ле ла сам тај траг, 
и да по сле гле дам ка ко по ла ко не ста је. Оче ва мр зо во ља ис па ри ла би чим би смо за-
вр ши ли с ку па њем. Ко су сам су ши ла са ма, мла та ра ју ћи и гла вом и фе ном ис пред зид-
ног огле да ла у ко јем сам се ви де ла до ра ме на. 

Кад сам се пр ви пут са ма оку па ла, отац ми је ку пио ма ли му шки са ко. То сам тра-
жи ла.
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* * *

Ба ба ме је на у чи ла ка ко да опе рем ри би цу, и ка ко да опе рем ча ра пе, ока чим веш 
на жи цу и ску вам оцу ка фу. То је све би ло док сам би ла код ње, у се лу, пре не го што 
сам мо ра ла да кре нем у пред школ ско. У гра ду, из ко јег је отац до ла зио пет ком по сле 
по сла, а вра ћао се не де љом уве че, ис по ста ви ло се да су ба би на уче ња углав ном бес-
ко ри сна и да је бо ље пре ћу та ти их. Као оно да на те кле бра да ви це (ба би не си си ће), 
ко је свр бе и бо ле исто вре ме но, тре ба пре ма зи ва ти пре се че ним че шњем бе лог лу ка. 

Ба ба је би ла љу та и на за кон, и на др жа ву због мог по ла ска у пред школ ско. Отац је 
био љут са мо на ба бу, ко ја је отво ре но стра хо ва ла да он не ће уме ти да во ди ра чу на о 
ме ни, као ни они та мо. Кад су нам у вр ти ћу по де ли ли зе ле но-бе ле тра пе за сте ке це-
љи це са ве ли ким пред њим џе пом на ко ји је тре ба ло упа дљи вим кон цем из ве сти име 
де те та, отац ни ка ко ни је хтео да од не се ба би ке це љу. Од вео ме је у Роб ну ку ћу Бе о град, 
где смо, на оде ље њу за игле и кон це, ода бра ли апли ка ци ју из мог оми ље ног цр та ћа, 
и уве че је, кад сам за спа ла, сам при чвр стио за мој џеп. Су тра дан, у пред школ ском, 
вас пи тач ко ји нам се пред ста вио као Ра ша, јед но по јед но нас је ис про зи вао по нат-
пи су на ке це љи. Ме ни је ре као Ла не.

* * *

Пет ком по под не, ба ба са че ку је оца и ме не на отво ре ној ка пи ји. Хва та ме ко шча тим 
пр сти ма за по длак ти цу, сти ском од ме ра ва ме со на њој и пи та ме је дем ли ишта. Иза 
ме не, отац љу ти то фрк не. По не кад и од го во ри да по цр ка смо од гла ди или та ко не што. 
Не стиг не мо ни да сед не мо, а ба ба већ ис пу ни чи тав сто чи ни ја ма са хра ном, од че га 
од мах оглад ним. И по је дем ви ше не го што би тре ба ло, због оца ко ји се мр шти на ба-
би ну бри гу. По што је де мо, ба ба кре не у бес крај на за пит ки ва ња на ко ја отац не вољ но 
од го ва ра. Ја се ис кра дем да оби ђем дво ри ште и сва ки ћо шак ку ће.

На ор ма ну, у го стин ској со би, из ме ђу два ћи ли ма ко ји ми ри шу на ора хов лист, са кри-
ве не су сли ке са вен ча ња, а на дну кар тон ске ку ти је са без број ис пре са ви ја них ма ра ма, 
вен чић са бе лим би се ри ма и цве ти ћи ма укру ће ним као кад смр зну мо кре ко шу ље. Цве-
ти ћи из гле да ју бај ко ви то, на цр та но, све док их не до дир нем. Кад за диг нем пре ло мље не 
ла ти це да бих их по рав на ла, ис под се ука жу тан ке, ме тал не жи це. Во ле ла бих да не мо рам 
да до дир нем вен чић, али то је не мо гу ће уко ли ко же лим да га ис про бам. Мо гла бих да 
по пра вим ла ти це, а да не за ви ру јем ис под њих, да не по тра жим скри ве ну жи цу ко ја чи-
та ву ствар др жи на оку пу. То је из не ког раз ло га под јед на ко не мо гу ће као кад бих оди-
гла ба би не ма ра ме, по гле да ла вен чић и уз др жа ла се од то га да га ста вим на гла ву.

Пред огле да лом са уну тра шње стра не кри ла ор ма на, за у зи мам по зу као мла да на 
јед ној од че ти ри сли ке: по ди жем ле ву ру ку у ви си ни гла ве и са ви јам је у лак ту, ис ту рам 
бра ду и де сним оком по ку ша вам да ухва тим од раз у огле да лу. Или ми ве нац спад не 
или ме за бо ли ру ка у том по ло жа ју у ко јем не ма ослон ца на мла до же њи ном ра ме ну. 
По не кад ме ужур ба ју ба би ни ко ра ци на сте пе ни шту. Па жљи во вра ћам ства ри на ме-
сто, во дим ра чу на о ре до сле ду ма ра ма и по ло жа ју ку ти је пре отва ра ња. Из вла чим се 
из со бе са укра де ним осе ћа њем за до вољ ства ко је ни кад ни је пот пу но.
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* * *

Ба ба ка же да ме је мај ка оста ви ла. Ка же да је пр во по бе гла са мном, бе бом у на-
руч ју, по том ме се од ре кла пред су дом, пре да ла ме у ру ке оцу. Ка да је за ми слим ка ко 
жу ри низ пут пре ма гра ду, увек ви дим исто: у јед ном је од ба би них пра знич них ком-
пле та, са свад бе ним вен цем на гла ви и бе лим смо туљ ком у за гр ља ју за ко ји не мо гу 
да за ми слим да сам ја. Ба ба ка же да су је бра ћа убе ди ла да ће се лак ше по но во уда ти 
без ме не и да је од не ке же не чу ла ка ко се и је сте уда ла. Жи ви у Ита ли ји. Има дво је 
де це. Све то ли чи на гле да ње „Бам би ја“: не ма шан се да не чу јем пу цањ у шу ми.

* * *

Бли ста ви по не де љак. Отац ми за те же пе те на ху ла хоп ка ма. Вре ме је да на у чиш са
ма... Ње го ви за ту па сти пр сти нер во зно ци ма ју гу сте очи це ча ра пе. Не знам за што, 
са свим опу штам сто па ло и гле дам ка ко му се на би ра ће ла. По том се за сти дим и са ма 
на ме стим ху ла хоп ке, са ма обу јем сан да ле. У ко ли ма се дим на сре ди ни зад њег се ди-
шта. Ка да упрем ша ка ма ис под се бе и ма ло из диг нем гла ву, ре тро ви зор ско ста кло 
об у хва ти део оче вог ли ца и мо је очи. Он је на мр штен, усред сре ђен на во жњу. Ни ка да 
му по глед не скли зне де сно, где би се укр стио са мо јим. 

Об у зда вам ко рак на коц ка стој ста зи пре ма ула зу у вр тић. За ми шљам да су то ис-
цр та не шко ли це: је дан ква драт, јед но сто па ло. Не ска ку ћем, са мо за ми шљам. Пр ви, 
дру ги, тре ћи, че твр ти и, хо-оп!, пе ти сте пе ник. Ле во од ула за, уз зид, низ ви со ких, уских 
ор ма ри ћа бо је ме да. Соб не па ти ке на шнир са че твр та стим сло ви ма СВЕ ТЛА НА ис пи-
са ним хе миј ском на гу ме ним ђо но ви ма. Још пе га ви под ход ни ка на ко јем ме увек 
су сти же кри ви ца због ра до сти. И нај зад вра та у дру ги свет у ко јем сам Ла не.

* * *

Ни шта стра шно, ис це па на ча ра па и рас цве та на ста ра кра ста на ко ле ну. Ти ја на је 
кри ва, са пле ла ме је кад сам до ско чи ла са пе ња ли це. Сти скам зу бе, упи рем је зи ком у 
гор ње неп це. Мно го пе че, али то је и при ли ка за хра брост, и за Ње го ву па жњу. Три 
де вој чи це се утр ку ју ко ја ће му пр ва ка за ти. На кра ју, Ти ја на до ви ку је пре свих: „Учи-
те љу, учи те љу, Све тла ни иде крв!“ Он од мах уста је са клу пе ис пред ула за у вр тић и 
при ла зи ми. На ги ње се над мо је ко ле но. Не гле дам га у ли це, то ми је не под но шљи во 
кад је та ко бли зу. Мој ви до круг је ње го ва све тло пла ва ко шу ља. Од јед ном ми се две 
ис пру же не ша ке за вла че ис под ми ши ца. Хај де, хоп! Уз ле ћем до за гр ља ја, леб дим у 
ње му све до ам бу лан те у згра ди об да ни шта. Уди шем ми рис ко лоњ ске во де. Пре бр зо 
ме но си. Све пре крат ко тра је. До кра ја да на кри шом њу шим ру бо ве ке це ље. Има га 
још по ма ло. По том се, да ни ма и да ни ма, пе њем на нај ви ше преч ке, за ле ћем се љу ља-
шком ја че од свих, без гла во тр чим, са мо да опет пад нем. Али не па дам.

* * *

У вр ти ћу је из гле да ло као да вре ме сто ји. Код ку ће се ви де ло да те че: све ви ше 
то га сам уме ла са ма. Ра сла сам. У вр ти ћу сам би ла за у век Ла не. И ни сам озбиљ но схва-
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ти ла ка да је кре ну ло од бро ја ва ње пре о ста лих да на: још пет, па још че ти ри, и та ко 
ре дом, до ну ле, ко ја зна чи ни шта. 

* * *

Ја сам пр ва пре ста ла да гле дам ка у бој ске фил мо ве. Отац је на ста вио још не ко вре-
ме, мо жда оче ку ју ћи да се пре до ми слим. Ни сам. И тра жи ла сам да пре ђем у дру гу 
со бу, да имам са мо сво ју со бу. На да ла сам се да ће отац ви ше за те за ти око то га. Ма ло 
се на мр штио, по том, ве ро ват но, за кљу чио да је то раз лог за ра до ва ње, јер се све ви ше 
оса мо ста љу јем. Два-три пу та је по ку шао да ме вра ти. Чук нуо би на вра та мо је со бе, 
про ви рио и ре као: „По чи ње опа сан ка у бо јац. Да им ка жем да те са че ка ју ми нут?“ Од-
мах ну ла бих, не по ди жу ћи гла ву. По ред оца, би ла сам љу та на цео свет, и на ба бу и 
ње на до сад на пи та ња, чак и на Џо на Веј на. Што сам би ла бе сна на Џо на Веј на! На ње-
го ва сти сну та уста и ње го во од ја хи ва ње у су мрак.

* * *

Усред та квих бе сних мо но ло га на јед ном бих осе ти ла да мо рам да иза ђем. На ву кла 
бих стар ке ко је ни кад ни сам от пер тла ва ла и за пу ца ла на по ље, би ло где, на би ло ко ју 
стра ну. Де ша ва ло се да се упра во тад срет не мо. Ни је мо гу ће да је баш сва ки пут био 
сам, али ја се уоп ште не се ћам тих дру гих ко ји су хо да ли по ред ње га. Увек сам ви де ла 
са мо ње га. Из да ле ка бих пре по зна ла ње гов ход и она жи ца у ме ни би се за те гла. По-
не кад бих и за жму ри ла, то ли ко је би ло ин тен зив но то што до ла зи и што ће се си гур но 
де си ти.

„Хеј, Ла не!“, ре као би и по сле би до дао још не што и ја бих од го во ри ла не што. По не кад 
би смо са мо раз ме ни ли по здра ве у про ла зу, без за др жа ва ња, али оно нај ва жни је ни кад 
ни је из о ста ло.

* * *

Ка жем, сад ми је два де се та. Ба ба је умр ла прет про шле го ди не. Мо гу да из ва дим 
вен чић би ло кад, без бо ја зни да ће то иког по вре ди ти. Али не чи ним то већ не ко вре-
ме. Пре ста ла сам, као што сам пре ста ла и с ка у бој ци ма. Су де ћи по фил мо ви ма ко је 
са да гле дам, јед ном ћу ипак сре сти мај ку. За ми шљам ка ко ће пла ка ти и мо ли ти ме за 
опро штај. Из го во ри ће го ми лу оправ да ња за то што ме је оста ви ла, по ка за ће раз у ме-
ва ње за мо ју уз др жа ност, твр ди ће да и не тре ба да јој опро стим. Без број пу та ће по-
но ви ти да ме во ли, да ни кад ни је пре ста ла да ме во ли, да је увек ми сли ла на ме не. 
По не кад за ми шљам ка ко јој опра штам и па да мо јед на дру гој у за гр љај. По не кад се 
са мо окре нем и одем, оста вим је об ли ве ну су за ма. И то су та два кра ја, тре ћег не ма. 
А и све јед но је, јер крај не мо же да про ме ни оно што одав но знам: љу бав по сто ји.




