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Milan Đorđević

SMEŽURANA KOŽA
Prvo počinje da se menja koža. Na njoj se pojavljuju braonkaste pigmentne mrljice. 

Zatim se javljaju bore. Koža na vratu i rukama biva naborana, što bi neki fini književnici 
rekli, kao stopala kamile. Ono što je nekada bilo podatno, privlačno, glatko i ružičasto, 
sada je hrapavo, mlohavo i odbojno. Leđa bivaju pogrbljena, a pamćenje sve više slabi. 
Nekada se ne sećaju šta su izjutra doručkovali. Drugi put, zaboravljaju ime osobe koju su 
tog dana sreli na ulici. Ali sve to ipak nije bitno. Živi se, vreme prolazi, idu sati, meseci i 
godine, a lagano se ide ka čuvenom kraju. Iza ovo dvoje ima već pedeset godina zajed
ničkog života. Sede za drvenim stolom i jedu supu iz kesice. Dakle, ne domaću, recimo, 
goveđu supu kao nekada ili čorbu od paradajza, već onu veštačku koju su nekada prezira
li. On katkada tiho srče. Povremeno se gledaju, pogledi im se sretnu, ali odmah obaraju 
oči. I uglavnom prave te jednolične pokrete, jedu i ćute. Ponekad neko od njih spusti kaši
ku, otkine parče hleba i stavi ga u usta. Ali i to čine mehanički i, čini se, više bezvoljno. Žvaću, 
ali to nije kao nekada. Ni u jedenju nema strasti. Izgleda im da je možda sve odavno reče
no, čak sve učinjeno.

Dok tako jedu, ona možda misli: Bio je lep i mlad kad sam ga upoznala. Drugačiji od 
svih. Nosio je kravatu, dobro odelo, uglancane cipele i voleo je operu. Bio je osobeno gra
đansko čeljade. Često je onako doteran odlazio u pozorište odnosno na opersku predsta
vu. Tek kasnije, mnogo kasnije shvatila sam da ima mnogo ljudskih mana. U suštini, bio je 
slabić. Pomalo bezvoljan. Verovatno ne kao njegova starija braća. Od njih je jedan pogi
nuo u ratu, a drugi njegov brat je posle rata bio u zatvoru više godina kao kraljevski oficir 
i neprijatelj takozvane narodne vlasti. A ovaj moj je bio i razmažen. Majka ga je razmazila. 
Ta, kod nje je odlazio petkom na ručak gotovo do njene smrti. I to jedini od njene dece, jer 
imao je i mlađu sestru. Tamo je odlazio kao mamino miljenče i maza. A majka mu je umrla 
sa osamdeset osam godina. Osim toga, rekao je da moram da prestanem da radim da bih 
živela sa njim. I pristala sam i napustila posao. Ipak. Da, pristala sam na to zbog ljubavi. 
Možda sam pogrešila odričući se svog puta. A bila sam direktorka. Onda je brzo došlo 
dete. Sin. O, kako smo ga želeli. Ali ja sam imala volje za oboje. Terala sam ovog mog da 
radi. Da završi sve što je trebalo završiti. Potom je počeo mnogo da putuje. Voleo je da 
putuje i retko je bio kod kuće.

On se seća: Da, da, u mladosti je bila žestoka komunistkinja. Mada su je nekoliko godi
na posle rata izbacili iz Komunističke partije. I to je uradio drugi čovek te partije. Kaznili su 
je zbog nebudnosti jer nije kažnjavala žene koje su pričale s kim je spavao Josip Broz. Bila 
je žena od dvadeset četiri godine. Pričala je kako je plakala u Tašmajdanskom parku i tamo 
srela nekadašnjeg doktora kralja Aleksandra Obrenovića. Dok su sedeli na klupi, starac joj 
je rekao da ne plače, tešio ju je, mada nije znao zašto plače i ko je ona. I ukratko joj je ispričao 
svoju životnu priču. Kao pouku da ne vredi plakati. Priču o uspehu i porazu, o vrhu i dnu 
života. Priču o radu i životu u blizini kralja. Možda ju je ta poučna priča umirila. E, ona je 
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posle upoznala mene. Sreli smo se u nekom društvu na Avali. Svi smo se zabavljali na tom 
izletu. A ja baš nisam voleo komuniste. Tada sam radio za englesku ambasadu, za odelje
nje kulture. To je tada predstavljalo vrlo gadnu stvar. Na takve ljude su u ono vreme gle
dali kao na špijune i izdajnike. Kod nje u službu dolazili su udbaši kad se saznalo da je sa 
mnom. I ubeđivali su je da prekine susrete sa mnom. „Pa, drugarice, ti si, ipak, naša. On je 
čisti reakcionar. Ne voli komunizam, napredna shvatanja i nas komuniste, a braća su mu 
bila kraljevi oficiri. Mani ga. Beži od njega. Sredili bismo mi njega, ali ne ističe se, lukav je, 
ćuti, kukavica je, ne laje, ma ipak ne rovari protiv nas i naše stvari i zavlači se u mišiju rupu”, 
govorili su joj. Da, ona je bila mnogo energičnija od mene. Ubedio sam je da napusti taj 
svoj posao. Rodio nam se sin i ona se starala o porodici. Sve je znala. Učila je čak da fizički 
radi. Nekada to nije znala. Recimo, nije znala ni da kuva, njeni stari imali su kuvaricu. A ka
snije postala je vešta u tome. Izvanredno je pravila kolače i razna druga jela. Kao specijali
tete. I kad bismo se posvađali, više sam ćutao. Čini mi se da je i verbalno bila jača od mene. 
Ja sam uvek sporiji. Šta ću. Nisam agresivac, bio sam miljenik moje mame. A Milenko je po
ginuo ratujući protiv komunista, odnosno partizana. Ljubišu su posle rata strpali u zatvor. 
Brzo je umro posle izlaska iz zatvora.

Ona misli: Šta mogu drugo nego da se sećam Dubrovnika. Tamo nam je bilo lepo. Kako 
sam odlazila na kupanje na plažu u Kuparima, ali išli smo čak i na ostrvo Lokrum. I tamo 
sam se kupala. Sećam se toplog peska na obali. Svega se sećam iz tog grada: kule Minče
te, Lapada, palače Sponza, Lovrijenca, Kneževog dvora. Kako je topao bio kamen na Stra
dunu po kome smo hodali. Sećam se penušanja i talasanja mora, ali i mirisa vode, morskih 
trava, pa onda školjki i riba, riba koje su stavljane na žar. Da, puno smo jeli hranu iz mora. 
Moguće da sam tamo začela naše dete. A moj dragi, po običaju, nije ni prst zamočio u more. 
Pa, nikad nije naučio da pliva. Živeli smo kod prijatelja. Porodica Končina. Divni ljudi. Sada 
je sve to daleko, daleko iza nas. Kao neka slika koja nestaje. Kao jak miris borovine koji is
parava. Posle ondašnjih odlazaka u Dubrovnik nikad više nismo tamo odlazili. Sada smo 
ovde, kunjamo i nejasno se sećamo prošlosti. A ona je sve dalje od nas. Kao i mladost. Kao 
i sve lepo.

On razmišlja: O čemu sad misli? O nečemu lepom? O prošlosti? Oštro i kanda ljutito me 
gleda. Zar da se opet svađamo? Dosadno je. Teško i zamorno. Da joj nešto kažem? Ne, ne, 
bolje je samo da ćutim. A ipak ne znam, ne znam. Treba nešto reći.

Ona kaže: Nije baš nešto naročito ova supa. Jedino što je vruća. Pa ugreje stomak. A 
inače, tanka je, brate, mnogo je tanušna. I nema nikakav ukus. U njoj nema masnoće. Mo
raš da priznaš, bile su mnogo ukusnije one supe s goveđim mesom, biberom i drugim 
začinima i rezancima koje sam ja nekada kuvala, a?

On kaže: Molim te, nemoj ništa da mi govoriš! Ti me zafrkavaš samo zato što sam ja 
ovo skuvao. Stari smo, teško je išta raditi. Budi srećna da imamo i za ovo. Eh, uvek ta tvoja 
zajedljivost i životna ogorčenost.

Ona kaže: Šta je, ne odgovara ti da o tome pričam. Pa kuvala sam ti svakakva jela, sarme, 
paprikaše, pekla pite od sira i mesila kolače, bundevare, štrudle od jabuka, makovnjače. 
Sećaš li se? A ja se čak sećam da to nisi nešto naročito hvalio. Primao si kao da to zaslužuješ. 
I uvek si nešto zanovetao. Ostao si pravi razmaženko. Mamin sin. Pih! Nesposobnjaković!
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On kaže: Nemoj da počinješ. Bolje ćuti. Tebi nikad ništa nije bilo dobro. Ćuti! Pa ja sam 
radio i zarađivao. A ti si mnogo pričala. Šta je trebalo da ja kuvam? Možda da spremam 
jela, pečem hleb i kolače. A?

Ona: Ne kažem ti to. Ali ta tvoja ondašnja zanovetanja. I uobraženost. Čak nekakva 
oholost. Umesto da si mi rekao par lepih reči. Čemu? Idi do đavola!

On joj kaže: Ma, zašto, čemu ove teške reči? Zašto smo se ovako udaljili jedno od dru
gog? Pa mi se gotovo mrzimo! Čekamo smrt, a zajedno se ne sećamo naših srećnih i lepih 
dana. Ipak, nesrećni smo. Dvoje dotrajalih i izanđalih staraca. Jedva se i krećemo, a sad još 
treba da se grizemo. I skačemo jedno drugom u oči. Bolje da ćutimo. Svi su nas napustili. I 
daleko su od nas. Nikakvi prijatelji nam ne dolaze. Čak nam se ne javljaju. Dobro, mnogi 
su poumirali. I šta sad ti hoćeš od mene?

Ona: Ništa. Zapravo, više ništa. Možda je stvarno bolje da ćutimo. Ne moramo ni da 
gledamo jedno drugo. Pola veka smo zajedno. Bilo je svačega za tih pedeset godina. I još 
smo živi. Gutamo ovu hranu. Žvaćemo hleb. Da li je to sve što imamo od ovog života? Po
stoji prošlost. A i ona mrtva. I u nejasnim sećanjima.

Zaćutali su. Gledaju jedno drugo. Gledaju se kao da su dve odbačena a zastarela pred
meta, stvari koje ih zapravo vrlo malo interesuju. I opet počinju da jedu supu. Gledaju ispred 
sebe svako u svoj tanjir. I po tim belim tanjirima polako veslaju kašikama. Pa onda pune 
kašike prinose ustima. Možda im je sve jasno. Ostalo im je samo čekanje. I ćutanje. I ništa 
drugo.


