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ДОЗИВИ

Aхмет Бу ке

У КУ ЋИ НЕ МА „НИ КО ГА“
Тан ки сноп сун ца нај пре је до та као угао те пи ха у ход ни ку. Та све тлост је још ви ше 

отво ри ла бо ју зе мље ко ја ис ти че пла ви цвет ни узо рак у тка њу. Врх јед не па пу че пре-
кри ве не пер јем, ко ја је ста ја ла на истом ни воу, по чео је да се пе ре с пр вим од сја јем 
сун ца. Баш у том тре нут ку, бли зу ме ста где се од ви ја ла ова про ме на, вра та су се отво-
ри ла. Сту штио се звук пот пе ти ца низ сте пе ни це. 

Ва здух по ти снут кри лом вра та не ја сно је про стру јао ход ни ком ку ће. За та ла са ло 
се пер је на па пу чи ко ја је би ла опру же на на зра ку сун ца. Про сто ром се про нео ми рис 
пар фе ма. Ве тар ко ји с ра сто ја њем гу би ути цај ни је мо гао да стиг не до ме тал ног сто-
чи ћа на кра ју ход ни ка и цве та на ње му. Да је ус пео да стиг не, мо жда би се бр же пробу-
ди ла. Ма кар би гра не ко је су се за љу ља ле мо гле да је под се те да је са ти ма не по кре тан. 
Ипак је отво ри ла очи. Би ће да је до ње сти гао ми рис пар фе ма.

Ма ли мрав је иза шао из пу ко ти не у зе мљи ко ја се ду го су ши ла у сак си ји. На кон што 
је јед ном об и шао сво ју око ли ну, вра тио се уну тра. Али вра тио се уз бу ђен. По чео је да 
га ло пи ра пре ма спољ ном обо ду пла стич не по су де бра он бо је. Уз ве рао се уз иви цу и 
не стао. Ве ро ват но ће се ис по ста ви ти да је оста вио тра го ве на пра шња вом ста клу сто-
чи ћа. Сре бр ни обру чи сто чи ћа су са да као лед. Смр зну те но жи це мра ва је ди но до лазе 
се би ка да до дир ну те пих. 

Да, ето, опет се мрав по ја вио на те пи ху. Про на шао је свој пут по ја вљу ју ћи се и не-
ста ју ћи ме ђу ду гач ким влак ни ма. Иа ко је иза шао из сак си је, то је за пра во био ку хињ-
ски мрав. Ви де ло се то по прав цу у ко јем је оти шао. Па за што је он да пре но ћио у зе мљи 
ис под цве та, а не у свом гне зду ис под пло чи ца? Да ни је био гре шник ко ји је из ба чен 
из гне зда? Мо жда је иза брао да лу та, уме сто да мр ви це кек са ко је су па ле на ку хињ ски 
пулт од не се у гне здо. Ка кав ве ли ки грех! Раз би ти све ти ла нац ис хра не. Ипак је то мали 
део би о ло шке ма ши не ко ја ра ди не ве ро ват но пре ци зно. Они из ла зе из сво јих ру па чим 
по сма трач дâ знак да се око ли на сми ри ла, од но сно да су љу ди оти шли. С пу та ко ји 
отва ра ју ис под пло чи ца, сли ва ју се у ми кро свет ку ће гње че ћи вла жни це мент. Са ку-
пља ње је је ди на ду жност го ми ле ко ја се кре ће у тан кој вр сти. Ше ћер у пра ху, мр ви це 
хле ба и кек са, гру дви це осу ше ног џе ма. Од гне зда, у ко јем се тан ки пу те ви ра чва ју у 
де се ти не сме ро ва, то ли ко ду го пу ту ју да кр ва ре док не стиг ну до ве ли ких по ља на 
ко ји ма је ба че на хра на.

На сми сао њи хо вог до ла ска на свет под се ћа ју их све ти ко до ви за пи са ни у њи хо вим 
ви ју га вим ге ни ма. Не из бе жно као бож ји за пис. Они ко ји као је дин ка ни су ни шта, форми-
ра ју ве ли чан стве ну би о ло шку ма ши ну са шкри па вим опру га ма и бру је ћим кре та њем.

До бро, а ка ква је би ла при ча те цр не тач ке? Или зна че ње ове ве че ри ко ју је про вео 
та ко да ле ко од гне зда? А мо жда је по стао не што по гре шно док је био у ја је ту код ма-
ти це? По гре шан код. Де фект у лан цу ДНК.
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Си гур но је нај пре по чео да бри не. Од јед ном. Док је као луд тр чао на са ку пља ње 
хра не.

„Шта ја ра дим?“ 
Из но ва се пи тао док је но сио здро бљен гра шак са ку хињ ског пул та. 
„За што?“
Мо ра да упра во од тог тре нут ка ни шта ни је би ло као ра ни је у све ту ку ће. Мрав 

ко ји по ста вља пи та ња. Про из вод на гре шка ко ја се тру ди да до ку чи свет. 
Док су дру ги као мах ни ти ску пља ли хра ну, он је на у чио да ви ше лу та, а ма ње ра ди. 

Ако тро ши те ма ње вре ме на на по сао за ко ји сте ис про гра ми ра ни, има ће те ви ше вре-
ме на да ис тра жи те свој свет. Са ти по ста ју ду жи ако се про во де у ку хињ ским ор ма ри-
ћи ма об ло же ним бо јом пе ска, ру па ма пор це лан ског чај ни ка и хлад ним ста кли ма 
сла ни ка у об ли ку пе чур ке. Из ла зи ти из де фор ми са ног фи ти ља по клоп ца фу ру не, 
гле да ти свој уве ћа ни од раз у ме тал ним ка ши ка ма и по сма тра ти пр ска ње во де ко ја 
ка пље са че сме у ме тал ни ла ва бо. То је је дан уни вер зум ко ји се ши ри у та ла си ма. Мрав 
је не стао са ку хињ ског пра га. 

Ти ши ну у сак си ји опет је по ква ри ло ли шће ко је шу шти. Му ва се пру жи ла на сво јим 
тан ким цр ним но га ма, из ви ла се и опет за ста ла на тре ну так. Са мо што се ни је из гу био и 
по след њи на го ве штај ми ри са пар фе ма. Пру жи ла је кри ла. Ус пра ви ла се на зад ње но ге и 
по че ла да се чи сти. Очи сти ла је од ју че ра шње пра ши не пред ње но ге ко је је при не ла 
тан ким усти ма, дла ка ви врат и тан ка кри ла. Ко ри сте ћи сво је ле пљи ве си саљ ке, за љу ља-
ла се ис под ли ста ко ји је за дрх тао. На ста ви ла је на пред. Оти шла је код оних ко ји су спа-
ва ли склуп ча ни. Окре ну ла се око се бе. Нај ви ше је во ле ла ње гов ми рис. Би ла је ве за на 
за ње га не ви дљи вим ни ти ма због тог осе ћа ја ко ји је го ли ца и ко ји јој на пре же пре по не.

Оби ла зи ла је око свог му шкар ца. Ви де ла га је док се од ма ра ла на огле да лу из над 
ла ва боа у то а ле ту у ко ји је пре не ко ли ко да на уле те ла кроз про зор. Ле те ла је не ко 
вре ме око лам пе ока че не пла вим ка блом. Убр за ва ли су се и на гло обр та ли на су мич ни 
кру го ви ко је је цр та ла у ва зду ху. На кра ју је би ла ухва ће на. Сле те ла је на пло чи це на гло 
као ави он са по ква ре ним про пе ле ром, јер ни је ви ше мо гла да но си те жи ну на ле ђи ма. 
Ето, од тог тре нут ка уто ну ла је у сре ћу во ђе ња љу ба ви сву да по ку ћи. Без број пу та су 
се кре сну ли на би бли о те ци од ке сте но вог др ве та, на зад њој стра ни екра на ве ли ког 
те ле ви зо ра, у смр дљи вој па пу чи и на сјај ној на слов ни ци ча со пи са за ра зо но ду. 

Ка ко је са да не ви но спа вао тај цр ни па стув. 
За вр ши ла је с оби ла же њем око свог му шкар ца. Не жно је пру жи ла пред ње но ге. 

Про тре сла их је. Од јед ном се на љу ти ла због из о стан ка ње го ве ре ак ци је. По ле те ла је. 
По ле те ла је као му ња на пла фон ход ни ка. Вра ти ла се. Ус по ри ла је и не жним ма не вром 
про шла ис под ли ста, а он да га је спу сти ла на још увек успа ва ну му шку му ву. Од јед ном 
су се осло бо ди ли ли ста. Па ли су као ка ме ње на зе мљу у сак си ји. 

Нај пре се осу ше но ге мр твих му ва. На нај ма њи тр зај пу ца ју као гран чи це. 
Гле да ла је не ко вре ме не по мич но те ло мр твог му шкар ца. Он да је отре са ју ћи их 

осло бо ди ла но ге од ње го вих дла ка вих пр са. Ко нач но, оти шла је из сак си је.
Кру жи ла је бес циљ но по пла фо ну ход ни ка. Ка ко се то њој жи вот про ме нио од ју трос. 

Прет ход но се про бу ди ла уз ми рис пар фе ма ко ји ни кад ра ни је ни је осе ти ла. Он да тај 
ужур ба ни трк нер во зног мра ва. На кра ју осу ше но те ло је ди ног љу бав ни ка. 
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Спу сти ла се ка ку хи њи. Док је нер во зно ате ри ра ла, пре шла је пре ко мра ва. Вра ти-
ла се још јед ном и убр за ла. Мрав је, за те чен зву ком кри ла ко ја пре ла зе пре ко ње га, 
остао не по ми чан. У опа сним си ту а ци ја ма је нај бо ље пре тва ра ти се да си мр тав. Јед ног 
ју тра без ми ра, по сле мр твог љу бав ни ка, не по крет ни мрав. Не, не, ово је већ би ло 
до ста. Из нер ви ра ла се. По пе ла се до пла фо на и леб де ла је на трен. По том се умор на 
сту шти ла на мра ва. 

Мо жда је оно што се тог ју тра из де ша ва ло у све ту ку ће про ме ни ло ток уни вер зу ма. 
Мо жда је и не ста ла но ва ета па ево лу ци је мра ва ко ји је по чео да раз ми шља због раз-
ли ке у њи хо вим ге ни ма. И то због жив ча не му ве. Да ли ју је сми ри ло оно што је ура ди ла? 
Не. Чу дан бол у ње ним пре по на ма на ста вио је да се по ја ча ва. Опет је по ле те ла. Овог 
пу та кре ну ла је пре ма са ло ну. Сме сти ла се на цр но др во по ква ре ног зид ног са та и гле-
да ла уну тра.

Са да су те ле ви зор сме штен пре ма сре ди ни гар ни ту ре све тло зе ле не бо је, би бли о-
те ка иза ње га и на ње ним по ли ца ма по ре ђа не ен ци кло пе ди је де ло ва ли ту жно. Сле-
те ла је на тр пе за риј ски сто од мах ле во од са та. На ње му су још увек ста ја ли та њи ри 
пр ља ви од ве че ре и ча ше. Та да је схва ти ла да се за и ста је сте све про ме ни ло. Не са мо 
у ње ном жи во ту, већ је у од но су на ју трос дру га чи ји и уни вер зум ку ће.

Ни кад до са да ни је ви де ла да је тр пе за риј ски сто пр љав и за ро зан. По себ но ни кад 
ни је би ло не ре да за ко ји је ја сно да при па да два ма љу ди ма. Пар та њи ра, ви љу ша ка и 
но же ва, две ча ше. Шта је то зна чи ло?

Где ли је онај ће ла ви чо век ко ји сва ког ју тра уста је у исто вре ме и, на кон што неко-
ли ко ми ну та гле да те ле ви зи ју, иза ђе и не по ја вљу ју се до по ла но ћи? 

Ушла је у ча шу по ко јој је био раз ма зан траг ру жа. Осе ти ла је пред њим но га ма вино 
ко је је оста ло на дну ча ше. Осе тив ши не што чуд но, опет је по ле те ла. 

Уле те ла је у ма лу рад ну со бу. Ни је мо гла да ве ру је шта ви ди кад је сле те ла на руч-
ку по лу о тво ре них вра та. До са да је је ди на реч за ту со бу би ла ред. Од кад је све та и 
ве ка би ли су уред ни ра чу нар са тан ким мо ни то ром ко ји сто ји на сто лу и ње му при па-
да ју ћа та ста ту ра, пра зни па пи ри ма ло по ви је них угло ва и ре до ви цр них хе миј ских 
оло ва ка. А са да као да је кроз ту со бу про тут ња ла олу ја. 

Све фи о ке рад ног сто ла од ма ха го ни ја би ле су из ву че не и сав њи хов са др жај раз-
ба цан по те пи ху. Би ла су отво ре на и вра та ор ма ра ко ји је ста јао од мах иза ко жне 
фо те ље. Сле те ла је на цр ни ра чу нар ко ји је не чуј но ра дио. Док је хо да ла по екра ну 
ис пу ње ном зве зда ма па да ли ца ма, кроз кри ла јој је про шао лак удар елек три ци те та. 
По том је опет осе ти ла уну тра шњи бол. Очи глед но овог да на за њу ми ра не ма. Опет је 
по ле те ла. Ушла је у ор мар кроз јед на од отво ре них вра та. Упу ти ла се ка ку ти ји за обу-
ћу ко ја је ста ја ла ме ђу раз ба ца ним па пи ром. Ушла је уну тра кроз по це па ни кар тон ски 
отвор. Пр ви пут је осе ти ла то хлад но гво жђе. До дир ну ла га је као и све што је же ле ла 
да упо зна. Осе ти ла је ње го ве обли не и по ку ша ла да ра за зна оштар ми рис ко ји је имао. 
Об и шла је око на зу бље не др шке. Осе ти ла је ру пе ко је су ста ја ле на окру глом те лу 
ору ђа. Ту је би ло шест по ре ђа них гне зда. Мо гла је да уђе са мо у два. У оста лим су биле 
ме тал не ства ри об лих вр хо ва и бо је ба кра. Хо да ла је по вра ту не по зна тог пред ме та. 
Про ви ри ла је у ру пу ко ја се на ла зи ла на са мом кра ју. Ту је осе ти ла то ли ко од вра тан 
ми рис да ви ше ни је мо гла да из др жи.
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Кон трак ци ја у ње ном сто ма ку спу шта ла се до пре по на. Овог пу та ја вио се и бол. 
Зад ње но ге кре ну ле су да јој се тр за ју. По че ла је да ле ти као лу да. По ле те ла је и на кон 
што је до дир ну ла пла фон, као му ња се сју ри ла на раз ба ца не па пи ре. Ни су ус пе ли да 
је сми ре кр сти ћи и на су мич ни кру го ви ко је је цр та ла по ва зду ху. Нео бја шњи ва про-
ме на иза зи ва не мир. Мо гао је да је успо ри са мо умор ко ји се спу штао с ње них кри ла 
и ко јем је пре да ва ла сво је те ло, али још увек ни је би ло вре ме за то. По лу све сно ле прша-
ње по пла фо ну со бе би ло је окон ча но от кри ћем од шкри ну тих вра та ко ја су би ла по ред 
про зо ра ко ји гле да на дво ри ште. Пр ви пут је ви де ла ову со бу ко ја је би ла у мра ку. 
Пр ви пут је ви де ла да су та вра та отво ре на. Сми ри ла ју је та ма ко ја је би ла уну тра. За-
бо ра ви ла је на бол ка да је сле те ла на хлад њи ка ви кре вет пре ко ко га су би ли из гу жва ни 
чар ша ви. Уву кла је умор на кри ла и по че ла да кру жи по кре ве ту. Ис пи ти ва ла је не ко-
ли ко дла ка са бе лим вр хом ко је су би ле ме ђу ми ри си ма ко ји су се ме ша ли. Од ше та ла 
је до ду гач ке вла си ко се ко ја је као пла нин ски во дич би ла на ме сту где се су сре ћу два 
ја сту ка. Оби ла зи ла је око упо тре бље ног пре зер ва ти ва ко ји је ли чио на одав но мр тву 
зми ју ис кри вље ног вра та. За би ла је врат кроз сти сну ти отвор у још вла жну уну тра шњост, 
ду го њу шка ла и уси са ла ма ло вла ге. Ви ше ни је мо гла да из др жи кљу ча ње у се би. При-
ти сак геј зи ра у пре по на ма, чи ји узрок ни је зна ла, де ло вао је као да ће јој пре дво ји ти 
те ло. По ле те ла је пре ма зву ку во де. Про ме на кроз ко ју је про шла осла би ла јој је и чу ло 
ви да. Упу ти ла се пре ма зву ку ко ји се са мо по ја ча вао. 

Обич но ју је при вла чи ла све жи на ко ју је осе ћа ла иза др ве них вра та на ко ја је сле-
та ла. Гро зни ца по ме ша на с уко че но шћу ко ја је по чи ња ла на вр ху кри ла и про те за ла 
се до но гу, гу ра ла ју је ка том зву ку и све жи ни. Не ко ли ко ми ну та је ше та ла, а за тим је 
по ле те ла и опет сле те ла на вра та. Уза луд. Ни је про на шла ни нај ма њи про лаз. А оно 
што је иза вра та при вла чи ло ју је као цр на ру па. Ни је мо гла да на ђе про лаз и осе ти ла 
је као да ће умре ти екс пло ди ра ју ћи од при ти ска у сво јим зе лен ка стим цре ви ма. Али, 
има ла је сре ће. При ли ком по след њег пре ле та пре ко вра та, от кри ла је кљу ча о ни цу. 
Не раз ми шља ју ћи про гу ра ла се кроз ма ли отвор. На му чив ши се с уским отво ром и 
пра ши ном и пр љав шти ном у ње му, про би ла се ма ло рас кр ва рив ши кри ла. Ко нач но 
је ус пе ла да уђе про ву кав ши и зад ње но ге. Иа ко је по след њи на пор иза звао не ве ро-
ва тан бол, ушла је уну тра.

Упр кос је зи вом зву ку ко ји је пра ви ла до кра ја од вр ну та сла ви на за туш, ни је се 
упла ши ла. За гу шљи вост па ре ко ја је ис пу ња ва ла уну тра шњост опет је иза зва ла кљу-
ча ње у њој. Да, би ла је на пра вом ме сту. Осе ћа ла је то. Би ла је вр ло бли зу ме ста са стан-
ка за ко је ни је зна ла шта је пред ста вља ло, али за ко је се ње но те ло при пре ма ло. Поже-
ле ла је да се ус пра ви на зад њим но га ма, као што је увек и ра ди ла, и да очи сти гла ву и 
кри ла. Ни је ус пе ла. Ви де ла је да јој је иш чу па на јед на од тан ких цр них но жи ца ко ја јој 
је по треб на за тај по сао. Ипак, ни је је об у зе ло без на ђе. Као да је за њу на ста јао но ви 
по че так. Све јој се по ме ша ло. Али, ни је би ло за стра шу ју ће. По ле те ла је. 

Про на шла је све ти пут из ме ђу вла ге и па ре. Шта год би ло то што је ство ри ло свет, 
њој је по ка зи ва ло пут, сво јим оре о лом све тло сти ука зи ва ло јој је ку да да иде. Упр кос 
то ме што јој је фа ли ла че твр та но га, ни је јој сме та ла бе ли на на ко ју је сле те ла. Стврд-
ну та под ло га на дру гом кра ју, да ле ко од ме ста где па да во да из ка де, до че ка ло јој је 
свом сво јом по жу дом. Са да је упра вљао њен ин стинкт. Ка да је сти гла до две ру пи це, 
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ње не ће ли је ус ко ме ша ле су се на сва зво на. На кон што је у за но су лу та ла око ли ном, 
упа ла је у још ве ћи. Упра во у том тре нут ку осе ти ла је це па ње у се би. За дрх та ла је, трза-
ла се и стре сла. На пев ши се, пу сти ла је да из ње иза ђе та на ни ла нац ја ја. Зву ци око ње 
су утих ну ли. Схва ти ла је да је ће ла вац, ко јег је сва ког ју тра ви ђа ла и чи јим је ли цем 
лу та ла, вла сник ку ће. Али зву ци су се опет за у ста ви ли. Ус по рио се свет ко ји ју је окру-
жи вао...

Ка да је до шла се би, би ла је са дру ге стра не кљу ча о ни це. Опет се вра ти ла у спа ва ћу 
со бу. Ни је мо гла да се се ти ка ко је ус пе ла да се вра ти та ко смрт но умор на. Ипак, ус пе-
ла је да од ле ти до те ле фо на ко ји се на ла зио по ред уз гла вља. Овог пу та је сле та ње 
би ло ве о ма гру бо. Осе ти ла је на пе тост у кри ли ма. Упра во у том тре нут ку за зво нио је 
те ле фон. Пет пу та за ре дом. За тим крат ки сиг нал. И за бри ну ти глас у чи јој је по за ди ни 
би ла бу ка с ули це.

„По што ни си од го ва рао на мо бил ни, мо ра ла сам да те по зо вем ова ко. Не што ни је 
у ре ду. Ни слу чај но се не ви ђај са том же ном. По на вљам. Од мах от ка жи ви ђа ње...“

Скли зну ла је боч но пре ко слу ша ли це и због то га па ла дрх ћу ћи. Са да је би ла ме ђу 
ме ким влак ни ма те пи ха. Док је узи ма ла по след њи удах, схва ти ла је да раз у ме глас 
ко ји је до ла зио из те ле фо на. Са да је раз у ме ла зву ке ко ји су јој се ма ло пре чи ни ли као 
бу ка. Би ла је то нај је дин стве ни ја му ва на све ту. Је дан ге нет ски де фект. Али, ето, ус пе ла 
је да по ло жи ја ја пре не го што је умр ла. Де фект се на ста вљао...

(С тур ског пре ве ла Ида Јо вић)


