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Ми ли ца До бро је вић

ПРЕ О БРА ЖАЈ

Бу нар је опет пре су шио. Ус пе ла сам кан том да за гра бим не ко ли ко по след њих ли-
та ра са дна. Уми јем се и по пи јем ма ло. На ква сим ко су и се дам на би цикл. Ма шем мај ци. 
Точ ко ви скли зну низ ка ме ни ти при лаз и трн ци ми про стру је це лим те лом. Сун це ми 
пр жи вла жно те ме. Од вру ћи не већ по чи ње да ме свр би врат. Пред очи ма ми ле лу ја ју 
бе ле искре. Да јем се би за циљ да из др жим до че сме на Тр гу. За у ста вљам се на кон не-
ко ли ко ми ну та. Бр зо си ла зим с би ци кла ко ји па да на тра ву. Чуч нем по ред. Дах ми је 
ис пре ки дан и ши штав. Уста су ми су ва и је зик ме пец ка. Зно ја вим хлад ним дла но ви ма 
при др жа вам че ло. По вра тим. Ни је ми лак ше. Гле дам кроз тре па ви це. Бе ле искре по ста-
ју по глед из ка ле и до ско па. Пре да мном пле ше шест ли ва да, шест би ци ка ла, два на ест 
точ ко ва. Он да се спо је у јед ну де фор ми са ну сли ку. Ле жем на зе мљу. Те ло ми се тр за. 
Удо ви су ми као пих ти је. Мо жда је сун ча ни ца. До ку ће не ћу ус пе ти. Трг је низ бр до. 
Не си гур но се ус пра вљам и на ста вим пе шке. Ми ши ћи ми се гр че. Па опу шта ју. На сме ну. 

По ред ки о ска пре Тр га ми се за цр ни пред очи ма. Осе тим туп уда рац под те ме ном. 
Кад ми се свест вра ти, ско ро па је су мрак. Не ка де ца упи ру пр стом у ме не и ви чу не што 
не ра зу мљи во. Зде па ста тет ка до њих се пре пла ше но хва та за гла ву. Ни ко не при ла зи да 
ми по мог не. Ве тар гу жва но ви не на пул ту ки о ска. Пред очи ма ми игра на слов – „ШО-
КАНТ НО! Сом бор ци пи ју ОТРОВ!“ За чки љим и сри чем. „Сом бор ска пи ја ћа во да нај за-
га ђе ни ја у Евро пи. Чак је да на ест гра ђа на при мље но у бол ни цу. Де се то ро има симп то ме 
тро ва ња, а код јед ног су гра ђа ни на се сум ња на ган гре ну.“ 

Вр хо ве пр сти ју за ри вам у шљу нак, ди са ње пре ста је, врат ми је уко чен, је зик тр не и 
буб ња ми ср це. При ди жем се. Кич ма ми крц ка. Трг ни ка да ни је био пра зни ји. И ника да 
ни је де ло вао ве ће. По ђем ка че сми. Ко ра ци су ми ме ки, без те жи не. Че сма се над ви ја на да 
мном. Ми сли је то ли ко да ни јед на не мо же да се из дво ји. По ку шам да при хва тим ста ње. 
Ин стинк тив но се усп нем уза зид, до сла ви не. Спу стим по глед ка во ди и ска ме ним се.

У та ла си ма се на зи ре отров но зе ле ни од раз. Сит не там не очи ои ви че не хра па вим 
ко жним на бо ри ма. Уса ђе не су у уску ло ба њу. На ње ном вр ху ма ле ни рог. Пљу снем тра-
ка стим је зи ком по во ди. На ње ној по вр ши ни се ство ри не ко ли ко са вр ше них кру го ва.

Из сен ке под че смом по сма трам сми рај да на. Лу та ли ца ки да бу ђав окра јак хле ба 
под клу пом. Ста ри ји чо век хо да по ред де ча ка на тро ти не ту. Ма лом цу ри сла до лед низ 
ру ку. Из обли жње ка фа не чу је се при гу ше на пе сма. Рад ни ца из ле ће из ки о ска. Псу је 
и ку пи но ви не ко је је од нео ве тар. 

По след њи зра ци по по днев ног сун ца ми ле по мо јој кр љу шти. При ја ми шум во де и звук 
ко ра ка про ла зни ка. За жму рим и скон цен три шем се. А он да се сто пим с бе то ном свог града.

Ми ли ца До бро је вић (1997, Бе о град), сту ди ра ла хо ланд ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Би ла је сти пен дист ки ња уни вер зи те та у Бе чу. Пише по е зи ју и 
про зу, ба ви се глу мом и пре да је хо ланд ски.


