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Ан ђе ла Ђо кић

ЛО ВИ НА

Че та пр ља ве де це ба ца ка мен чи ће у во ду. Пе ца ро ши псу ју оне ко ји су их на пра ви ли, 
ма ха лу из ко је су до шли, и шко лу у ко ју ни су оти шли. Рас те ра ће им сву ри бу.

Кад сам пр ви пут до шао ова мо, па жњу ми је при ву кла про бу ше на фуд бал ска лоп та 
за ле пље на за оба лу, и што сам је ду же по сма трао, то ми је ви ше ли чи ла на пр ви ро ђен-
дан ски по клон ко ји пам тим. За гле дан у из ду ва ни дро њак окру жен фла ша ма, ке са ма 
и ма сним бла том, под се ћао ме је на не спрет но ши ве ње ви ше пу та по це па не кр па ре, и 
на деч ју ви ку у пр ља вом пар ку у ком сам ре дов но драо ко ле на, иа ко су ме на фуд ба лу 
би ра ли по след њег.

Тре сао сам се од хлад но ће с де жур ним ис пи ја чи ма пи ва, пен зи о не ри ма и по не ким 
за лу та лим ја пи јем док смо, углав ном у ти ши ни, по сма тра ли во ду и не ко ли ко шта по ва 
за пе ца ње. Сво ју опре му сам по зајм љи вао дру ги ма. Оста ци фла ша од зе ле ног ста кла 
под се ћа ли су ме на но ви сер вис за ру ча ва ње ко ји је ку пи ла же на с ко јом жи вим, и на 
ру чак на ко ји ка сним сва ког да на. На ви као сам на сла дак ми рис тру ле жи и ту пи бол у 
за нок ти ца ма. Гри зла ме је са вест, али не до вољ но ја ко да бих оти шао.

Док су се мло ха ве мр ви це ла га но ута па ле у пр љав шти ну, пе ца ро ши су по че ли да 
ко мен та ри шу по тен ци јал ни улов, а ја сам, као и увек, ста јао са стра не. Је дан од стал но 
при сут них на ке ју, ако уоп ште та ко мо гу да на зо вем оба лу на кр ца ну шро том, твр дио је 
ка ко је, у том му љу, мо гу ће уло ви ти ша ра на ко ји има со лид них де сет ки ло гра ма ме са. 
Оста ли су га за ви тла ва ли. Ова при ча се обич но по на вља на де се так да на.

Бро јао сам пла стич не ам ба ла же, кар то не и ис ки да не гра не, пам тио их и ти по вао 
ме сто на ком ће се на су ка ти. Јед ном сам у во ди ви део рам го бле на. Цео тај дан раз ми-
шљао сам о ве зу ко ји је у ње му био, при се ћао сам се ку ће сво јих ро ди те ља, зи до ва на-
чич ка них сли ка ма цве ћа и не ве што из ра ђе ним ша во ви ма ве за ко је је ба ба че сто кри-
ти ко ва ла. Што сам ви ше раз ми шљао о то ме, то сам био си гур ни ји да је плу та ју ћи рам 
онај ко ји је ви сио у днев ној со би, у ње га је би ла уши ве на де вој ка ко ја чи та.

Успо ре но и не ве што ста вљао сам мам це на уди цу, у по чет ку сам дру ги ма окре тао 
ле ђа док то чи ним. Хлад но ћа ми је ко чи ла ру ке. Вр ља во сам ка чио цр ве на ку ке с ко јих 
су ла ба во ви си ли, на ба дао пр сте у оштри ме тал, али ни ко од ком па њо на пе ца ро ша се 
ни је сме јао ни ти ко мен та ри сао мој из бор мам ца. Не знам шта бих ра дио с ри бом, да 
је упе цам.
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