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Та ра Ма тић

ШКЉОЦ

Кроз ход ник се рас про сти ре ми рис ки се лог ку пу са и дин ста ног лу ка. Ком ши ни ца 
Ми ца с дру гог спра та иде од вра та до вра та. За ста не, успо ре но по диг не ру ку као да ће 
по ку ца ти, и на ми ли ме тар од др ве них, хлад них ту ђих вра та – ста не. 

Не бој ша с тре ћег би во лео да во ли. Не по мич но ле жи да ни ма на по ха ба ном тро се-
ду и пре да но ма зи мач ку. У ње го вом ста ну ђу бре хва та за нос и не пу шта, по пут ба бе 
кад ухва ти за образ. Ро лет не је по де сио та ко да оба сја ју стан до вољ но да се хо да без 
са пли та ња, али не и да се за па зи фле ка на те пи ху, ско ре ла па ста за зу бе на дук се ри ци 
или ча ра пе од прет ход них да на. Фар мер ке се осе ћа ју на пр же на ја ја и сла ни ну, ко је 
је де сва ког да на. Нок ти су уред но по гриц ка ни, и то са мо че тврт ком, јер ће се опа ри ти, 
та ко је чуо. Ре ше ње је да га про ку ва мо у ве ли ком емај ли ра ном лон цу у ства ри ма ко је 
не ски да. Ком ши је при жељ ку ју да се та ко не што де си, али ни ко не сме то да пред ло жи 
на ве ћу ста на ра. Мач ка сва ког да на ше та ход ни ком, спу шта се гра ци о зно до при зе мља, 
про тр ља ле ђа о ула зна вра та и од ра ди час ис те за ња.

Рас по по ви ће ва сва ког ју тра обла чи не но ше не ства ри ко је је ку по ва ла за при ли ке, 
пун их је ор мар. На кон што опе ре зу бе, на но си теч ни пу дер, ма ло ма ска ре, ру жа и 
ру ме ни ла. Ма ма је на у чи ла да же на тре ба да др жи до свог из гле да. Сва ко днев но ве жба 
афир ма ци је ис пред огле да ла, уве жба ва пред ста вља ње за сто ри је и по ку ша ва да разу-
ме осо бу у огле да лу. Уве че на кре ве ту пре ли ста ва фо то гра фи је од тог да на, про вла чи 
их кроз фил тер, укла ња по за ди ну и до да је иза бра ну на Ин ста грам, че ка лај ко ве. Запи-
су је у пла нер шта је но си ла тог да на и ко ји опис ће ићи уз то. Про чи та ла је да ако не 
пе реш ко су че тр де сет да на, на кон то га ће пре ста ти да се ма сти и пр ља, сад је тач но на 
по ла пу та. Ко са јој је у пра ме но ви ма, из де ље на, ли чи на шпа ге те. Сва ког ме се ца про-
на ла зи на чи не ка ко да не иза ђе из ста на и ве о ма је ис трај на и успе шна у то ме. 

По ли ца јац у пен зи ји има же љу да ис тр чи из ста на и про ше та до Ми це, али му је леп-
ше, лак ше и без бри жни је да на ру чу је хра ну јед ном днев но и је де сам. Мо рао би да се 
об ри је, сре ди дла ке из но са и уши ју. Обо жа ва да чач ка нос. Кру жним по кре ти ма ка жи-
пр ста и пал ца об ли ку је сли не у лоп ти це и ста вља их у џеп, или их јед но став но по је де. 
Про гу тао је оброк, про ше тао до вра та и за стао ка ко би гле дао кроз шпи јун ку. Угле дао 
је ком ши ни цу Ми цу ка ко сто ји ис пред ста на и сле де ћег тре нут ка се на шла ис пред 
ње га. Бла го је из ди гла де сни крај усне и не мо га по здра ви ла. Мач ка је уше та ла у стан.

Згра да је по при ми ла ми рис мо кра ће, ку ва ња и сра ња. Ин тер фон не ра ди. Сан ду-
чи ћи су на тр па ни ра чу ни ма.
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