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КОН ТРА СУН ЦА
Био сам мо жда тре ћи или че твр ти основ не кад су ме за јед но са оста лом дје цом из 

раз ре да спа ко ва ли у рас кли ма ни ми ни бус рђа ве бо је ко ју су сви из не ког раз ло га на-
зи ва ли цр ве ном. Па мет на гла ва из ко ми те та не за пам тљи вог име на је сми сли ла: ако 
су пре ма ли за Омла дин ску рад ну ак ци ју, ба рем су ста са ли да бе ру ја бу ке и ље шни ке. 
И кру шке. И све што тре ба да се бе ре. 

Тог ју тра би ло је нео бич но то пло; ље то је још по ка зи ва ло ми ши ће. Пред са ми по-
ла зак са пар кин га ис пред До ма спор то ва, мај ка ме по ву че у стра ну и по ма ло за вје ре-
нич ки ре че:

– Би ће ти му ка ако те опа ли сун це у ау то бу су.
– Знам – про му цах.
– А знаш ли гдје идеш? 
– Не ка Че ла ру ша, план та жа во ћа – од го во рих збу ње но.
– Не пи там те то, не го на ко ју стра ну сви је та?
– Не мам пој ма. 
– На рав но да не маш! Ни шта ти не знаш о ства ри ма ко је мо гу да ти ко ри сте у жи во ту!
По гле да ла ме је са жа љи во, бри жно и раз о ча ра но у исти мах, па до да де:
– Ви ди, си не... Ако сун це из ла зи на ис то ку, а ти пу ту јеш на сје вер у при је по днев ним 

са ти ма, хо ћеш ли сје сти на ли је ву или на де сну стра ну ау то бу са?
Си гу ран сам да се гра ја са пар кин га чу ла ба рем сто ме та ра да ље, мо жда и до Са ве, 

али ја сам се об рео у ти ши ни ка кву мо же да из ње дри са мо јед на ствар на сви је ту – пи-
та ње на ко је не знаш од го вор. Пи та ње је ли чи ло на она из књи жи це За ни мљи ва ма
те ма ти ка ко ју сам до био за сед ми ро ђен дан. Ко дје те ту ку пу је та кве по кло не? Упр кос 
обе ћа њу ко је је да вао на слов, ни шта ми у њој ни је би ло за ни мљи во. А дао сам јој 
шан су. Мо жда у два или чак три на вра та. По сљед њи пут пре ту рао сам са мо по зад њим 
стра ни ца ма на ко ји ма су се на ла зи ли од го во ри. Углав ном су из гле да ли та ко про сти 
ти од го во ри. Про сто да те об у зме стид.

Ви дјев ши, ваљ да, да сам се уму сио и по сти дио, ста ра се бла го осми јех ну и ре че:
– Упам ти, си не, уви јек сје ди кон тра сун ца!
Ни да нас ни сам си гу ран да ли ми је на кон то га мах ну ла док сам се тра па во пен трао 

у кон зер ву на точ ко ви ма или је тек ре зиг ни ра но од мах ну ла. Ма ла је раз ли ка из ме ђу 
ма ха ња и од ма хи ва ња мла дом оку. На кон цу, од мах ну ти до од мах ну ти је тек ма ју шно 
од.

Ка ко год, то је би ла сва те о риј ска обу ка. С го ди на ма сам те шко ухва тљи ву по у ку 
про кљу вио кроз прак су. Пу то ва ло се с од ре дом из ви ђа ча у Ко њиц, са ро ни лач ким 
клу бом у Ло шињ, са ша хи сти ма у До бој, с екс кур зи јом у Бо ку. При је сва ког пу то ва ња већ 
сам знао гдје тре ба да сјед нем ка ко ми, ба рем ве ћи дио пу та, сун це не би ишло у ли це. 

ГЛАСОВИ

Бе ри слав Бла го је вић
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Ни кад ни сам имао при ли ку да се по хва лим ка ко сам укла ви рио ца ку. Чак ни он да 
по по врат ку из Че ла ру ше ка да сам, до ду ше пот пу но слу чај но, иза брао пра ву стра ну 
ко тр ља ју ћег рђа на. Раз лог за што сам при сут не уку ћа не ус кра тио по бје до но сног хо да 
под јед на ко је ту жан и ко ми чан. На и ме, ни ко нам та мо ни је ре као да је до зво ље но 
по ни је ти ку ћи во ћа ко ли ко ста не у јед ну вре ћи цу. За то сам, умо ран и дур љив због 
цје ло днев ног рин та ња, од лу чио да на пла тим свој рад, при че му сам, ако до бро пам-
тим, пре кр шио по став ку из пи о нир ске за кле тве и Бож јих за по ви је сти. У ча ра пе до ко-
љен ке на тр пао сам ље шни ке ко ји су се на пу ту до ау то бу са спу сти ли скроз до та ба на, 
под ба да ју ћи, боц ка ју ћи и жу ља ју ћи до су за. До из ла зне ка пи је Че ла ру ше, гдје сам 
са знао да сам их уред но мо гао по ни је ти у ке си, већ сам уве ли ко хра мао као ве те ран 
Со лун ског фрон та. Тад је би ло ка сно да се при зна сра мо тан чин. 

Стид са пар кин га од то га ју тра вас кр сну и на тје ра ме да у ти ши ни отр пим глу пост 
и ла ко мост. 

У стан сам, умје сто са шам пи он ски по диг ну тим ру ка ма, ушао под ви је ног ре па, 
вид но ше па ју ћи и са бол ном гри ма сом на ли цу. И као да то ни је би ло до вољ но, ма ти 
је одр жа ла јед но од сво јих пре да ва ња. То пре да ва ње би ло је ја сно и гла сно (још ка ко!) 
и уоп ште, би ло је све са мо не ми сте ри о зно и за ку ку ље но као лек ци је из За ни мљи ве 
ма те ма ти ке. А опет, стид ме је об у зео и тре ћи пут то га да на. Бу чан, опи пљив стид. 
На кра ју, да би ма ло убла жи ла чи та ву ствар, ма ти ми ста ви обло ге на но ге и ре че ка ко 
ће на пра ви ти нај сла ђи ко лач од ље шни ка ко је сам с му ком про швер цо вао. О рас по-
ре ду сје де ња у ау то бу су и муч ни ни у во жњи ни смо го во ри ли. 

Ни те ве че ри, ни ти ика да по сли је.
То ју тро би ло је на лик на оно кад су нас уки па ли у бус за Че ла ру шу. Има ли смо 

ран че ве на ле ђи ма, по не ку скри ве ну су зу под кап ком, ау то бус је био рђа ва крн ти ја, а 
на о ко ло су грак та ли ро ди те љи и род би на. 

– Ај мо, ај мо, ју на ци, шта сте се уки пи ли – под ба дач ки уз вик ну уни фор ми са ни во ђа 
пу та, па до да де – Не ће се рат сам од се бе во ди ти!

Ни сам знао ку да нас во зе. Знао сам са мо да иде мо не гдје на ли ни ју. 
Без раз ми шља ња сјео сам на пр во пра зно сје ди ште. По гле дао сам кроз про зор ка 

не бу. Обла ци су би ли ни ски, де бе ли и мрач ни. Он да сам по гле дао у мај ку и мах нуо јој. 
Или сам мо жда са мо од мах нуо.

Све јед но је гдје да нас сје дим, по ми слих. 
На ко ју год стра ну, си гур но је кон тра сун ца.


