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Ан дреј Ђу кић

СВЕ ЖИ ША РАН

Не по мич на, ма сна фи гу ра не че га што је тре ба ло да бу де ри ба при ти ска на је у ма лом 
тан ку и та ко не по крет на ра сла, и ра сла, и то ви ла се, па за бо ра ви ла ка ко да плива и буде  
ри ба, а не ме ши на ко ја не по крет но сто ји и ду бо ко гра би сва ки пе даљ пр ља ве во де у 
пре ма лом тан ку с оста лим ри ба ма ко је исто та ко по сто је и се ру јед на по дру гој.

Сла ва је би тан део со ци јал ног жи во та.
– Из во ли те?
– Да ћете ми јед ног ша ра на, та ко, око три ки ле.
– Хо ће те овог?
Пр стом по ка зу је баш на ту ме си ну, она бу љи у ме не све вре ме и ша пу ће: „Све је у 

ре ду“, док гу та ту ђа гов на та ко не по мич но.
– Мо же.
За бу рио је ру ку у танк и шче пао ша ра на. Ви дим му олак ша ње у очи ма док из ра ња из 

во де и у тре нут ку кад га про да вац лу па о др ве ни сто, схва та да не ма ни ко га на ле ђи ма.
Бр зи по кре ти ру ке и ша ран је у бе лом па пи ру и у ке си, спре ман да бу де хра на, па 

не чи ја гов на, пра ви ци клус жи во та.
Да ли да пра вим пи ја ног ша ра на?
Опет је за кљу чао вра та два пу та, као да ће не ко до ћи и си ло ва ти га, сва ки пут за-

кљу ча је бе на вра та два пу та. 
– Е, љу ба ви, сти гла си?
– Је сам.
– Је л’ си узе ла ша ра на?
– Је сам.
– Зна чи би ће не што! Хо ћеш да ти по мог нем?
– Не ка, са ма ћу.
– Е, ја вио се Ми ле, они ће до ћи око шест.
– Су пер.
Ша ран се ко пр ца у су до пе ри, ни је га до вољ но ја ко звек нуо о онај сто. Да ли да му 

пу стим во де на че сми, опет ме гле да оним бу ља вим очи ма.
– Е, а Пе тар и Ми ле на сти жу око по ла шест.
Ухва ти ла је ша ра на за реп, за мах ну ла и лу пи ла га о сто. 
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