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Та ра Ле кић

НАШ ЖИ ВОТ

Го спо ђа Ч. од ра ди ла је у жи во ту све што се ва ља. Док је би ла го спо ђи ца М. за вр ши-
ла је учи тељ ску, раз ме њи ва ла две го ди не пи сма са ра чу но во ђом Ми ла ном док је би ла 
сме ште на у шко ли у Ле сков цу, по сле се за ње га уда ла у Бе о гра ду и ро ди ла два си на и 
ћер ку. Као ма ле их је учи ла исто што и сво је ђа ке; ма те ма ти ку, гра ма ти ку, фи скул ту ру, 
кућ но вас пи та ње, а ка сни је да до не су хлеб и про ше та ју пса кад се са свир ке вра ћа ју 
у пет из ју тра. Иза бра ни ци ње не де це би ли су из при стој них по ро ди ца и ра до су дола-
зи ли на ру чак сва ке не де ље. Ро ди ли су јој укуп но пе то ро уну ча ди ко ји су има ли од ли чан 
про сек у шко ли и но си ли ње не штри ка не џем пе ре за Бо жић. Ми лан и она су сва ког 
ле та ишли у Кра ши ће на ме сец да на. Го спо ђа Ч. је чи та ла исто риј ске ро ма не.

Не ко ли ко ме се ци на кон што је све ча но ис пра ће на у пен зи ју Ми лан је умро. Ни је 
се ду го му чио и има ли су уште ђе ви ну за са хра ну. По ди гла је спо ме ник и иза бра ла 
њи хо ве нај леп ше пор тре те, кад су има ли тек по ко ју се ду и пра ва ле ђа.

Оста ла је са ма, али ни је јој би ло кри во. Де ца и уну ци су се ра се ли ли, до ла зи ли да 
је по се те ко ли ко су мо гли. У пр вих пет го ди на пен зи је по пи ла је без број ка фа са сва ком 
удо ви цом из згра де, у на ред них пет про чи та ла сва ку књи гу из кућ не би бли о те ке и 
обли жњег град ског огран ка. Јед ног да на се го спо ђа Ч. у ре ду у са мо по слу зи за пи та ла 
шта ви ше тра жи на овој зе мљи и да ли ће је Бог уско ро узе ти. То је би ло пре ско ро 
два де сет го ди на. 

Осе ћа ла је да је оба ви ла све што је тре ба ло. По не кад би се се ти ла мла дог бок се ра 
из Ле сков ца ко ји ју је упор но звао на ше та ли ште сва ке су бо те. Бу ди ла се сва ког да на 
у на ди да ће би ти по след њи. Од ла га ла је по се те ле ка ру док је ста ри ји син не би по вео 
за ру ку. У до му здра вља су све се стре би ле оду ше вље не ње ном крв ном сли ком. 

Јед ног ки шног по по дне ва за чу ла је ку ца ње на вра ти ма. Ком ши ни ца Ма ра не ка да 
је би ла уред ни ца у из да вач кој ку ћи у Са ра је ву, и јед на је од рет ких истин ски упе ча тљи-
вих са го вор ни ца у згра ди, али увек у до ма ћу ка фу си па пре ви ше ше ће ра. Го спо ђа Ч. 
сва ког пре по дне ва смер но ис пи ја ту бљу во ти ну на да ју ћи се ди ја бе те су. Ма ра је има-
ла на се би кр зне ни око врат ник од ли си це.

У Ко лар цу мла ди ко ле га с фа кул те та др жи пре да ва ње о Бал за ко вој Ша грин ској ко жи. 
Зар не би би ло ле по да ма ло ви де све та? Го спо ђа Ч. дав но је од у ста ла од књи жев них 
ве че ри у Бе о гра ду. Ни је се осе ћа ла угод но ме ђу том де цом. Но си ли су мин ђу ше у но-
се ви ма и пу ши ли смр дљи ве ме тал не на пра ве уме сто ци га ре та. Ком ши ни ца је пак 
ин си сти ра ла, од у век је во ле ла Бал за ка. За ње га се при ча ло да је пио не нор мал не 
ко ли чи не ка фе и пи сао по це лу ноћ. На спо мен ка фе го спо ђа Ч. се стре сла, про це нив-
ши да је ипак без бол ни је ис тр пе ти тру бље ње не ког за ли зан ка о фран цу ском пи сцу 
не го про гу та ти две Ми ри не ше ће ру ше у да ну. Ода бра ла је нај бо љу ко шу љу, у ко јој 
гру ди ни су из гле да ле као да до се жу до пуп ка.
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Са ла је би ла по лу пра зна; љу де је ве ро ват но од вра ти ла ки ша. Глас мла дог, нер во зног 
пре да ва ча и без број по шта па ли ца успа вљи ва ли су го спо ђу Ч. Да се бар окли зну ла на 
сте пе ни ца ма и уда ри ла гла вом о бе тон. Бр зо и ефи ка сно. С том ми шљу уто ну ла је у сан. 

„...Уби ти осе ћа ња да би смо жи ве ли ста ри, или умре ти млад ми ре ћи се са пат ња ма 
стра сти.“

Го спо ђа Ч. обри са ла је ба ле за јед но с на ран џа стим кар ми ном. Шта је то ре као о 
уми ра њу?

„У овом ци та ту огле да се сва ап сурд на фа тал ност људ ског жи во та. Бал за ко ва фи-
ло зо фи ја за сни ва се на ми шље њу да сва ко има од ре ђе ну ко ли чи ну ви тал не енер ги је 
ко ју тро ши. Мо же мо да успо ри мо или убр за мо тај про цес. ’Же ља нас са го ре ва’, ка же 
пи сац, во ди бр жој смр ти. Па ипак, до жи вља ји ју на ка на во де чи та о ца на ре флек си ју: 
ни је ли при јат ни је жи вот из гу би ти у за до вољ стви ма, бу ду ћи да ће мо га сва ка ко јед ном 
из гу би ти? Па сив ност пре или ка сни је до но си до са ду, де пре си ју, ин те лек ту ал ну смрт. 
Ис тра жу ју ћи гра ни це фи ло зо фи је хе до ни зма и сло бод не во ље, ју нак нам до ка зу је да 
је на ше по сто ја ње за кљу ча но у не из бе жној кон тра дик ци ји. На ша та ко зва на сло бод на 
во ља да је нам са мо из бор из ме ђу два об ли ка смр ти: инер ци ја и ду го веч ност, или 
страст и са мо у ни ште ње.“

Го спо ђа Ч. сад је би ла пот пу но буд на и пре не ра же на. Го ди не ве ге та ци је и инер ци је 
пре тво ри ле су је у ње не пор це лан ске фи гу ри це ко је ску пља ју пра ши ну на по ли ца ма 
јер је уну ци ма за бра ни ла да се њи ма игра ју. Да ли је мо гу ће да јој ср це и да ље сна жно 
ку ца јер му ни ка да ни је да ла при ли ку да се сло ми? Осе ти ла је ка ко јој на ви ру су зе и 
по жу ри ла у то а лет.

Њен удо бан и по штен жи вот од јед ном јој је де ло вао про ма ше но. Да се бар јед ном 
усу ди ла да об у че хал те ре ко је јој је се стра по кло ни ла за пр ву брач ну ноћ, да је опсо-
ва ла на ро ди тељ ском са стан ку или ма кар за чи ни ла ка ри јем пи ле ти ну као што су је 
де ца без број пу та мо ли ла. 

Ни је се по тру ди ла да обри ше су зе чув ши звук вра та. Ипак, не ко ју је не ко осло вио 
име ном. Био је то је дан стар чић у рад ном оде лу до ма ра, чу па ве си ве ко се, по гу ре них 
ле ђа, али ши ро ких ра ме на. Го спо ђа Ч. је у мут ним очи ма пре по зна ла не ка да шње све-
тлу ца во зе ле ни ло свог бок се ра из Ле сков ца. По но вио је ње но име тре пе ра вим гла сом, 
да ле ким ехом не ка да шње сна ге. Ћут ке му се при бли жи ла, узе ла га за ру ку и ста ви ла 
је на сво је гру ди. 

Ср це јој је лу па ло и не што је у њој ра сло, а он да је нај зад, на кон де ве де сет и две го-
ди не, опу сти ла сти сак. 

Та ра Ле кић (1997, Но ви Сад) за вр ши ла је фран цу ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Ау тор ка је збир ке пе са ма Ло ше жва ке. Пи ше по е зију и про зу, пре во ди 
са фран цу ског, ита ли јан ског и ен гле ског је зи ка.


