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Ања Да ви до вић

ЦР ВЕ НЕ КА ЛЕ

Тог са свим обич ног и прет ки шо ви тог ју тра с два на е стог про зо ра па да ло је те ло. 
Кроз вла жан ва здух про ла ма ла се су во ња ва, ко шча та ма са ко ја је обри сом ли чи ла на 
жен ску фи гу ру. Ко жа, за тег ну та до са вр шен ства, не при јат но се при би ла уз ме со. Ср це 
је ку ца ло не сно сно бр зо, а кроз ми ши ће, ко ји су по че ли да тр ну, про ла зи ли су од је ци 
ње го вог ви бри ра ња. Та нак слој си вих пан та ло на и ма ји ца на крат ке ру ка ве ни су успе ли 
да за др же то пло ту. Она се одва ја ла од те ла и по ку ша ва ла да за гре је ле ден зрак ко ји 
га је оба ви јао. На от кри ве ним де ло ви ма ру ку по че ли су да се по ја вљу ју сит ни кру го ви.

Бла го мо кри дла но ви же ле ли су да се ухва те за зар ђа ли ме тал те ра се или ма кар 
да до так ну хра па ви зид згра де. Ра ши ре ни пр сти ма нич но су се ску пља ли и пру жа ли, 
али су гра би ли сам ва здух. Ипак, нео че ки ва но се ис под из бра зда них ја го ди ца мо гло 
осе ти ти не што на лик ме ка ном ме су пре кри ве ном пер јем. Пти ца ко ју је ухва ти ло те ло 
по ку ша ва ла је да се осло бо ди ша ке што ју је чвр сто сте за ла и кљун је за бо ла у на дла-
ни цу. Из ра не је по те кла крв и ру ка је пу сти ла жи во ти њу. При ву че на груд ном ко шу, 
оста ла је по но во са ма, али се пр сти ви ше ни су кре та ли.

Те ло, сад већ до ста бли зу ас фал ту, по дрх та ва ло је. Тре мор, ис пр ва је два осе тан, по-
ста јао је све сна жни ји. Сва ки део се тре сао да би на кра ју све би ло згр че но, па ра лиса-
но и оне спо со бље но, а је ди но су но ге мла та ра ју ћи по ку ша ва ле да га за др же ду же у 
ва зду ху. Ни шта ни је мо гло да од ло жи пад. Док је смр ска но те ло же не ле жа ло, са дрве-
та из обли жњег пар ка пти ца је по сма тра ла ка ко ки ша спи ра цр ве не ка ле са бе то на.

Ања Да ви до вић (2000, Бе о град), сту ди ра ком па ра тив ну књи жев ност на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, пи ше про зу и во лон ти ра у Ре флек тор те а тру и Polyglot Club Ser bia.


