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ЈОШ ЈЕ ДАН ДАН
− Не ве ни! Мо ји оми ље ни! − за бли ста ла је кад јој је по кло нио бу кет. Био је то њи хов 

пр ви су срет и он је у се би био за хва лан сво јој сре ћи − то је би ло је ди но ко ли ко-то ли-
ко све же цве ће у цве ћа ри.

Че тр де сет го ди на ка сни је, за њи хо ву го ди шњи цу, по кло нио јој је кључ од ка би не 
број 30 у Ули ци не ве на на Штран ду. Одав но му је при зна ла да би ус клик ну ла на исти 
на чин не за ви сно од то га ка кво би јој цве ће до нео, али су не ве ни већ по ста ли део њи-
хо ве по ро дич не ми то ло ги је.

Њих дво је су ишли на пла жу сва ке сун ча не су бо те и не де ље би ло да је про ле ће, 
ле то или је сен. Јо ван би отво рио ка би ну и из ва дио сто ли це и сто на рас кла па ње и 
по ста вио би их по ред ста зе − на тра ви. Ис пред са ме ка би не би ла је увек хла до ви на и 
они би ов де се де ли са мо ако би би ло ве о ма вру ће. Је ле на би из ву кла пла стич не ку-
ти је за хра ну из тор бе, спре ми ла би по су ђе и њих дво је би ру ча ли за гле да ни у ре ку. 
Око ло су тр ча ла де ца. До пи ра ли су уз ви ци од бој ка ша и ко шар ка ша, бру ја ње мо тор них 
ча ма ца, чак и рит мич но од бро ја ва ње тре не ра ка ја ка. Из ме ђу др ве ћа све тлу ца ло је 
ра су то сре бр на сто те ло Ду на ва. Ка да би за вр ши ли ру чак, обо је би са ку пи ли ку ти је и 
спу сти ли на сло ња че ле жаљ ки. Дрем ну ли би. На кон то га Је ле на је чи та ла књи гу, а Јо-
ван ре ша вао укр ште ни цу. Нај зад, кад би љу ди с пла же ско ро не ста ли, њих дво је би се 
пре свла чи ли у ка би ни и си ла зи ли до ре ке.

− Још је дан бла го сло вљен дан − уз вик ну он из ла зе ћи из во де и осе ћа ју ћи ка ко му 
се ко жа је жи. Обри ше се на бр зи ну, узме сув пе шкир и по хи та ка ко би до че као же ну 
и за гр лио је чим бу де иза шла из во де.

− Ви сте из у зе так, та та − по ско чио је син кад су се с Јо ва ном по сва ђа ли због раз во да. 
− Ко ли ко је та квих као што сте ти и ма ма? По себ но да нас! У ком све ту ти жи виш? 

− У том где се не раз во ди мо због то га што не ма мо о че му да раз го ва ра мо, не го 
ис кљу чу је мо ТВ кад смо за јед но и не ва ди мо те ле фон из џе па осим ако не за зво ни − 
по ку шао је ре ћи Јо ван, али Зо ран је већ иза шао.

Са да је ста јао ис пред ка би не број 30, бес по моћ но је гле дао уну тра и ни је се се ћао 
за што је уоп ште до шао. Тр љао је ру ке, пре ба цио је по глед са сто ли ца на рас кла па ње 
ка ве ша ли ци, где је би ла ока че на не ка ста ра Је ле ни на оде ћа и њен ку па ћи. За жму рио 
је и ви део у дну про сто ри је не ја сне обри се деч јег би ци кла − за уну ка ко јег је по сле 
раз во да свог си на све ре ђе ви ђао.

Не ко му спу сти ру ку на ра ме и он се трг ну. Био је то су сед из ка би не 29. Не ко ли ко 
пу та су по зи ва ли ње га и ње го ву же ну, као и је дан ста ри ји пар из су сед не Ули це нар-
ци са да им се при дру же и сва ки пут би се њи хо ви руч ко ви пре тва ра ли у ве че ре. Ни су 
ни сти за ли до ре ке, али док су при ку пља ли та њи ре и ча ше и скла па ли сто и сто ли це, 
Јо ван би опет уз вик нуо: − Још је дан бла го сло вљен дан!

ДОЗИВИ

Иван ка Мо гил ска



256

− Шта се чу диш, ис пи сни че? И шта си се умо тао у ту јак ну? Мо жда је и је сен, али је 
ипак то пло. Ба ци је и обла чи ку па ћи! Јој, кад же не из гу бе кон тро лу над на ма, од мах 
се пре тва ра мо у де де. Где је Је ле на?

− Умр ла је, дру же. По чет ком ле та. До шао... до шао сам по ње не ства ри па... раз ми-
шљам да ли да оста вим ка би ну си ну или... Мо жда ће је не ко из нај ми ти. Он...

Јо ван је већ из ва дио из џе па плат не ну тор бу, пре са ви је ну на че ти ри де ла и ба цао 
је у њу оде ћу, па пу че, пе шки ре. Ком ши ја се из ви нио, из ја вио му је са у че шће и по звао 
га да сед ну код ње га и по пи ју по пи во. Јо ван од мах ну гла вом, са ку пи оно што је оста-
ло, за кљу ча, опро сти се и кре ну пре ма глав ном ула зу.

Би ло је нео бич но то пло је се ње по под не. Др ве ће је још увек би ло зе ле но. Са ре ке 
је до пи ра ло бру ја ње мо тор ног чам ца док су се де ца игра ла јур ке па су сва ки час мо-
ља ка ла да их пу сте да иду на пла жу.

− Шта сад, не мо же би ти та ко стра шно! – Јо ван је на гло про ме нио смер и кре нуо 
пре ма ре ци. Про шао је из ме ђу те ра са два ре сто ра на и по чео се спу шта ти ка ле жаљ-
ка ма. Ста вио је тор бу по ред се бе и по гле дао око ло. Ри ба ри су и да ље ста ја ли под 
мо стом бу ље ћи у сво је шта по ве. Ка ја ка шки ти мо ви су тре ни ра ли, а мо тор ни чам ци 
зу ја ли та мо-ам о. Бе ла ку ћа на су сед ној оба ли, окру же на др ве ћем, иста она ко ја је 
има ла свој ма ли кеј и оби чан др ве ни ча мац при ве зан за ње га, ста ја ла је још увек за-
тво ре на без ика квог зна ка жи во та. Ду нав је ли чио на де бе љу цу ко ји се за до вољ но 
про те же. Ње го ва же на би се на сме ја ла да је мо гла да чу је ово по ре ђе ње. − Ви ди, Је-
ле на, ви ди ове ма ле та ла се ко ји до ла зе до оба ле. То су пр сти де бе љу це ко ји се про те же 
и бла же но их мр да!

Љу ди су се око ње га сме ја ли, раз го ва ра ли, сун ча ли и гле да ли ка ко про ти че ре ка. 
Јо ва ну се чи ни ло као да сто ји по пут не ког ко ма да др ве та ко ји је во да до ву кла, де ца 
га из ву кла на сун це да се ма ло по и гра ју с њим, па су га он да ова ко оста ви ла. На шла 
су не што за ни мљи ви је или су их мај ке по зва ле на ве че ру. И он сто ји на пла жи оста вљен 
и не по тре бан. Тре ба му не ко ко уме да гле да, да ви ди ка ква је то фи гу ра у др ве ту, да 
га по не се, да га ишмир гла, фар ба, да по ка же ње гов пра ви об лик, да му ули је пра ви 
жи вот. Тре ба му сли кар с оком, ср цем и ру ком да би по но во ожи вео. Тре ба му Је ле на.

Осе тио је да ће се ов де на пла жи пред очи ма свих љу ди рас пла ка ти и по ку шао је 
да уста не с ле жаљ ке. Он да их је угле дао, упра во су се сме сти ли не да ле ко од ње га.

Му шка рац је био истих го ди на као он − имао је сто ма чић и про ће ла во те ме ои ви-
че но сне жно бе лом ко сом. Же на је има ла об лај ха ну ко су из бле де лу од сун ца, фри зу ру 
и би ла је пре пла ну ла, што зна чи да су овог ле та ре дов но до ла зи ли на Штранд. Ње но 
је те ло одав но из гу би ло вит кост, али је си гур но не кад би ла ле па. С не ко ли ко ве штих 
по кре та пре сву кла је груд њак ку па ћег ко сти ма, по ди гла блу зу и пре ба ци ла је пре ко 
гла ве. Му шка рац јој је за ка чио гор њи део. Око њих је ска ку тао сим па тич ни гла со ви ти 
бо ло ње зер. Њих дво је су се ли јед но по ред дру го га на ле жаљ ке. Раз го ва ра ли су и ба-
ца ли псу ко мад др ве та. За тим су сви за јед но ушли у во ду. Му шка рац и же на ни су се 
др жа ли за ру ке, али Јо ван је знао да је нај ва жни је да њи хо ве ду ше то чи не. А ово дво-
је су му ли чи ли на то, на из у зе так ка ко би ње гов син при ме тио. Же на је пр ва иза шла 
из во де, згра би ла огро ман пе шкир са ли ком Бар би ке, умо та ла је у ње га бо ло ње зе ра 
и по ди гла га као бе бу. За тим је по че ла да се пи та ка ко да сед не по што су им све ства ри 
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би ле раз ба ца не по ле жаљ ка ма. Муж је при ме тио ка ко се она збу ње но вр ти и на бр зи ну 
је иза шао из во де. Сре дио је ства ри, узео пса у ру ке ка ко би же на мо гла да се сме сти. 
А за тим јој је до дао пса и вра тио се да пли ва.

Јо ван је устао, при гр лио тор бу са Је ле ни ном оде ћом и ства ри ма и кре нуо пре ма 
же ни.

− До бар дан, го спо ђо. Да ли во ли те не ве не?
− До бар дан − же на је не што чвр шће за гр ли ла бо ло ње зе ра. − Во лим их. Во лим све 

вр сте цве ћа.
− При ме тио сам да не ма те ка би ну, а ја бих же лео да из дам сво ју. Ни је ми ви ше по-

треб на. Пру жио јој је кључ. Мо лим вас, го спо ђо, узми те га! Пре ма прог но зи има ће те 
бар још је дан дан, још је дан леп дан пре кра ја се зо не.

(С бу гар ског пре ве ла Би ља на Ата на со ва)


