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КАД ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ПРЕГЛЕДА
ЛОЛИНУ СВЕСКУ
предговор првој књизи библиотеке
„Књижевност за ђаке“

Први роман наше наставнице српског језика
Наташе Мугоше, посвећен тинејџерском животу,
отргао се самом писцу као што свака беба сама
одлучи када ће се родити нервирајући лекаре што то
они још увек и поред свих чуда медицине не могу у
дан да тачно предвиде. Дечији роман „Лолина свеска“
превазишао је ограничења којој циљној групи
читалаца, по узрасту и полу, по месту у друштву и у
породици – је намењен. Након ишчитавања
Мугошиног романа, делује сасвим природно што
роман провоцира: и тинејџере, и родитеље, и
наставнике, и креаторе модерних схватања да
породица није неопходна а можда ни природна већ
измишљена, и заговорнике „да прво љуби себе па
ближњег свог“, и мундијалисте којима је одлазак из
отаџбине начин да се решавају проблеми, и
спортисте, нарочито пливаче, и традиционалисте
којима је незамислива слика бабе што на старом
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рачунару без интернета отвара пасијанс, и романтике
који верују да љубавне јаде може залечити комп и
мобилни – и које све још феле не? Али да пођем
редом, а пре тога да признам привилегију коју имам
зато што сам Наташин роман у рукопису добио да
прочитам из позиције колеге наставнице Мугоше, са
којом зарађујем исти просветарски хлеб са седам
кора, из позиције, чак, директора поменутој
наставници, па чак и директора Лолине школе у
роману, из позиције родитеља, и, на крају, из позиције
рођеног београђанина, коленовића, који носи многе
успомене са места која Наташа описује у роману,
нарочито на и око „Таша“. Зато, треба ми опростити
сваку врсту пристрасности.
Време, место и окружење у коме се појављује
тинејџерски роман „Лолина свеска“ делују магично,
усуђујем се ламентирати, чак, волшебно. Ко је
упућенији да о раним јадима основца говори пре него
просветни радник, сведок свега што се основцу
дешава? Али ни то није довољно јер би књига о раним
јадима основаца било сијасет, а њих, ипак, нема
превише. Дакле, за писање тинејџерске књиге о
њиховим раним јадима потребно је да писац, сем
ожиљака просветарског заната, има и храбрости и,

5

још више од тога, да има ону честиту искреност коју
савремено протрошачко друштво сматра да је
слабост. Наташа Мугоша је, попут лупе јаке
диоптрије, избистрила и изоштрила јаде једног
основца, једне душе која расте, и није се устезала да
дотакне детаље које многи од нас, у свакодневном
животу, прећуткују јер су превелико искушење. У
опису Лоле изоштрена је слика свег трња које се
зарива у душу тинејџерке: и породичног, и
социјалног, и школског, и, наравно, љубавног.
Родитељи су јој растављени али не и разведени.
Претешка тема за одрасле а камоли за основца који је,
и без тога, по природи ствари, у лавиринту својих
навирућих питања. Лола се љути на оца, дури и рекао
би читалац да само воли мајку, али колика је њена
љубав према оцу, упркос свему што јој разум говори,
види се из сјајне књижевне сцене на месту романа
који описује ситуацију у којој Лола изненада, без
увода и припреме, угледа оца како излази из неког
кафића са другом женом, не мамом, и љуби је у образ!
Њено узбуђење овим призором не може бити
премашено чак ни присуством њеног дечка Вука за
кога мисли да га воли највише на свету. Ова
књижевна слика чини част модерној српској
књижевности.
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У роману нису представљени само Лолини
родитељи. Иако су Лолини родитељи растављени али
нису разведени, опис трагике развода приказан је
распадом брака родитеља њеног дечка Вука.
Литерарна вредност ових описа у Мугошином роману
не састоји се у чињеници да писац суди и мудрује о
непримереностима родитеља. Наташа се, као добар
писац, уздржала од поучних пишчевих порука и
пружа нам поглед на ове проблеме очима Лоле, из
визуре детета које гледа ове поразе одраслих. Ови
делови романа толико су значајни, верни животу и
стварности, да би требало, као што одрасли терају
децу да читају обавезну лектиру, натерати све оне
родитеље који, не мислећи на децу, руше породицу,
да исто тако читају Наташин роман не би ли бар
нешто схватили и прездравили.
Наташа је у роману „Лолина свеска“
проговорила гласом који би се, уз нешто напора које
је Наташа нао наставница успела да савлада, могао
чути из сваког правог просветарског срца, из душе
сваког истинског наставника. На месту романа на
коме се Лола извињава Српкињи, наставници српског
језика, због увреде коју је Српкињи нанела ученица
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из разреда, Анђела, написане су реченице које
заслужују да буду цитиране:
Лакше је анимирати кад си на сцени, под
рефлекторима, још лакше кад седиш на некој
савршеној гарнитури у неком студију, где када ти се
длака на глави помери, фризер трчи да је врати. ...
Мораш да будеш сунце, иначе је све пропало. ... Сви ми,
са ове стране катедре, стално добровољно
пристајемо на немогућу мисију држања ваше пажње,
и преузимамо на себе тај ризик одговорности да вам
саопштимо нешто вредно и важно, животно важно
што ћете ви после моћи да употребите и да буде
добро. ... Тако да ово није посао, Лоло, ово је мисија! И
сви који смо је прихватили и нисмо одустали,
победници смо! Сваког дана, колико одржаних часова,
толико победа.
Сви просветни оци треба да науче лекцију
која се на овако леп начин нуди не би ли се схватила
суштина просветара. Издавач овог сјајног романа није
ниједна установа која профитабилно труби из
климатизованих плишаних кабинета на сав глас о
напретку образовања и васпитања, него обична
основна школа, место где се одвија живот ђака, и зато
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су време, место и окружење у коме се појављује роман
„Лолина свеска“ чудесни, очаравајући. Скидају
скорене крмеље са оних очију у нама без чијег вида се
несрећно рађају сва зла и проблеми. Да ли је то неко
заборавио? Да ли је неко заборавио да је наставник
алфа и омега свеколиког образовања и васпитања?
Ако јесте нека чита стране Наташиног романа, можда
још има наде.
Роман „Лолина свеска“ топло слика породицу
као природан амбијент детета, као једину сигурну
заштиту од вребајућих искушења. Наташин роман је
књига која побуђује све рецепторе који нас враћају на
неопходност породице. „Лолин роман“ је неприметна,
скоро неосетна, ода породици као феномену који
нема замену. Чак и када Лола, у тешким љубавним
мукама, измести своје породично упориште
привременим преласком код бабе, породица, сведена
на бабу и Лолу, је опет једини лек, невидљив и
подразумевајући, прост. Као чист ваздух после
загушљивог дима. Завршетак романа пружа снажну
метафору вере у породицу, описујући породицу која
се, ипак, окупила тако што је свако потиснуо своје
себичлуке привучен снагом доброте и сигурности
породице. У тој целини породице, Лола савладава свој
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бол, излази из повучености и одлази на екскурзију. И
као да се не разазнаје – да ли је породица оздравила
због Лоле или је Лола оздравила због породице, јер,
бар у том тренутку – породица опет делује.
Посебну пажњу треба обратити на драму коју
је Наташа именовала „Побуна“ а која, свакако,
заслужује да добије значајније место од додатка
добром роману. „Побуна“ је доследна животна
примена принципа који у роману „Лолина свеска“
објашњава Српкиња, Лолина наставница српског
језика: А ја морам да будем Сунце, иначе ме у
противном нећете ни приметити, нећу постојати и
ништа неће имати смисла. Сама Српкиња признаје да
је „Побуну“ написала јер је свако дете из Драмске
секције желело улогу! Снажна је слика у роману која
представља ђака Огњена који са толико узбуђења
брани чудовиште да му у жару борбе спадају
панталоне. „Пубуна“ је „просветарска револуција“,
буђење живота у ђацима и наставницима, доказ да
постоји духовна глад на свим узрастима али и да
школа мора бити слободна како би себи и ђацима
помогла да схвате савремени дух времена. „Побуна“ је
и више од тога јер гради нове позиције са којих треба
сагледавати старе бајке, старе књиге, драмска дела за
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децу. Наташа нам скреће пажњу да књижевност мора
да живи, да се развија, да омогући слободу за
невероватну маштовитост основаца. Зато не треба да
чуди што „Побуна“ има велики број ликова, што су
написана два краја и што граја деце скоро да се чује са
страна ове савремене дечије драме. Треба подсетити
да је ово дело имало и своју премијеру 31.05.2016. на
великој сцени „Браћа Стаменковић“ Центра за
културу „Влада Дивљан“, а у склопу „Недеље
ОШ“Старина Новак““. „Побуна“ је изведена пред више
од 500 гледалаца свих узраста и изазвала је овације. О
потпуно новој Снежани и седам патуљака,
неочекиванима Пепељуги и Успаваној лепотици,
принцезама, принчевима али и Хари Потеру и
Храбром Мериду – расправљало се и препричавало у
школи дуго после премијере.
Роман „Лолина свеска“ Наташе Мугоше
храбар је јуначки подвиг у мртвилу, како српске
савремене дечије књижевности која се или
пренемаже или једва одлепљује од саветодавних
приручника, шарених сваштара за разбибригу и
мудријашких књига из којих кипе цитати - тако и у
мртвилу савремен српске просвете којој се не
признаје просветарска мисија. Зато ће појављивање
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овако сјајне књиге из срца и пера (пардон - „компа“), а
из њедара школе као моћне, а не превазиђене
установе, стручњацима отуђеним од стварног
школског живота, изгледати необјашњиво и
вероватно јој неће придати дужну пажњу, али нама,
просветарима, она се појавила тамо где је и требало
очекивати је. Поздравимо ово буђење српске
просвете и цветање још једног заносног цвета богате
српске дечије књижевности читајући роман „Лолина
свеска“ савременог дечијег писца Наташе Мугоше.
Влада Вучинић
главни и одговорни уредник
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Наташа Мугоша

ЛОЛИНА
СВЕСКА
дечији роман
са драмом „Побуна“
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Мој брат је јуче писао домаћи из српског,
тема:„Ово сам ја“. Почео је жељом да његов рад личи
на разговор Билба Багинса са змајем Смаугом у
„Хобитима“. Билбо се трудио да буде занимљив и
загонетан. Онда наставља даље са представљањем и
сипа реченице, непогрешиво гађајући право у центар:
„Ја сам прва упецана морска риба, ја сам шарени
питон са шеталишта у Будви. Ја сам хватач буба и
гуштера, ловац на вилине коњице.“ И наставља даље
све до краја када пише како је његов сан да живи на
неком острву, на ободу цивилизације, која га негде
нервира својом наметљивошћу и унапред утрвђеним
правилима.
Мој брат је четири године млађи од мене.
Како је могуће да он овако добро види себе? Да ли је
то зато што је мали и живот му се још увек није
закомпликовао? Јесам ли ја у његовим годинама била
тако начисто сама са собом? Тешко ми је да признам,
али колико ме сећање служи, одговор је не. Како тада,
тако и сада у првом средње, и ја желим да будем као
Билбо Багинс и да зато што сам кул, победим
страшног Смауга.
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I
Данас сам раније дошла из школе. Губили смо
шести час, латински. Која радост! Прави поклон!
Латинка ми није на листи омиљених професора.
Рекла бих да је ни остали у одељењу не миришу баш.
Тежак је латински у гимназији, али годину дана ћу
издржати . Мислим да нам је својим недоласком
свима улепшала дан! Како је то чудно, неки људи нас
бескрајно усреће својим присуством, а неки својим
одсуством. Почињем да навијам за ове који ми не
недостају, јер ови које волим, много умеју да ме
повреде. Тата данас ипак није дошао на ручак, а
обећао је.
Ходам са мамом и Марком у правцу
Ташмајданског парка. Њих двоје су пошли баш у исто
време кад и ја. Кренула сам да се први пут нађем са
друштвом из новог одељења.
Знамо се нешто више од месец дана и имам
утисак да се сви труде из све снаге да буду најбоља
верзија себе. Осим мене. Ја се трудим да будем
невидљива, али ми, очигледно, није пошло за руком.
Месец дана како идем школу са слушалицама у
ушима, игноришем све без изузетка и моју боју гласа
су имали прилике да чују само онда када су
професори тражили да се представимо. Нисам ни на
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једној друштвеној мрежи. Да ли је ово последње
узроковало толику радозналост за мој мали живот?!
Немам појма!
Изашла сам заједно са мамом и братом. Њих
двоје иду на базен, почињу тренинзи и мама иде да
Марка упише у нови циклус. Док ходамо улицом, он
све време прича. Колико тема само тај дечко може у
току дана да покрене! Тренутно је залуђен роботима
и управо мами излаже свој план за будућност.
Правиће роботе, продаваће их и на тај начин ће
плаћати све своје трошкове!
-Знаш, мама, ја се много уздам у свог
наставника електронике! Он ће ми помоћи да
испуним своје снове!
Мама клима главом, а ја размишљам како би
било супер да сам робот! Али, нисам! И зато сад имам
неку нервозу у стомаку, онако као пред спуштање низ
опасан тобоган у аква парку.Натерала сам себе да
изађем вечерас и придружим се осталима на Ташу,
клупа код „Радовића“. Неки лик ће понети гитару.
Такве вечерње изласке сам гледала само на ТВ-у, и то
у оним баш, баш старим филмовима. Али, О.К.
Преживећу и то смарање. Ђоле, мој друг из клупе,
успео је да ме убеди. Каже, одлучио је да ме смекша.
Каже, нисам ја мргуда (женски род од мргуд), иако
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цела школа мисли да јесам. Баш ме брига шта мисли
цела школа. Ја о њима уопште не мислим!
Кажем ћао мами и Марку и пустим корак. Не
зато што журим, него зато што волим брзо да ходам.
Кад бих успорила, приспавало би ми се. Овако, газим
жустро и мислим брзо. Ако опет будем морала да
успорим, одмах седам на бус и идем код бабе. Пре
него што сам преломила да данас изађем „међу људе“,
убацила сам флеш у компјутер и први пут прочитала
све што сам до дана данашњег написала. Морам то
добро да сварим да бих наставила даље.
&
Драга Лоло,
Размишљала сам о ономе што си ме замолила
и, на жалост, одговор је не. Разумем и поштујем твоју
жељу да објединиш наше три приче, али то је, тако
како си ти замислила, немогуће. Уствари, ти не
тражиш приче, него одломке из дневника. Ја јесам
твоја бивша наставница, али сам такође и одрасла
особа и моје белешке често нису за дечје уши. Кад боље
размислим, нису ни за чије уши. Морам ти признати да

17

си храбра кад си се одлучила на овај корак. И твоја
мама је храбра и веруј ми, ретко посвећена! Али,
изгледа да је то и до детета. Ти не одустајеш тако
лако! Желим ти пуно среће!
Јелена Марјановић
II
Нестала је вода! Баба ме замолила да заједно
одемо до базена и видимо у чему је проблем. Кад
имаш своју кућу на селу, прилично си препуштен сам
себи, у фазону, твоја кућа – твој проблем. Пошто се
налази на узвишењу у односу на остале куће у месту,
градска вода, до ње, скоро да никада није долазила.
Сналазили су се на разне, ни мало пријатне начине, а
онда су се удружили са двема комшијским кућама и
направили сопствени водовод. Деда је тада био жив,
млађи и здрав. Воду су довели са неког планинског
извора, који баба никада није видела. Деда јој је
причао да су се он и његове колеге са посла, које су му
помагале, конопцима везивали за околно дрвеће не
би ли успели да поставе цеви и црева. Како год, свежа,
изворска вода је потекла и долази на један базенчић,
недалеко од куће. Али читав систем је врло подложан
кварењу, тако да није ништа необично што вода
поново нестаје. И тај базен је на врло неприступачном
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месту, баби је самој тешко да дође до тамо и види у
чему је проблем.
Прво смо се пеле уз једну врло стрму косину,
која чак и са уредно покошеном травом, на сунцу,
изгледа претећи. Свашта нешто гмиже у том, као
чешаљ оштром, растињу. Онда смо прескакале ограду
од прућа (нема пролаз!) и стигле смо. Базен се налази
у сеновитом и шумовитом пределу. Око њега је
пријатна хладовина, има пуно жбунова купина, али
њима треба још мало времена да сазре. Међутим,
нешто друго је зрело, златно и мами да се поједе.
Високо дрво, пуно округлих златно-жутих плодова,
мало већих од крупнијег зрна грожђа. Баба ме
обавештава:
-То су џенерике, Лоло! Зреле су, убери
слободно - бере их и сама, и једну већ жваће.
-Ово ти је, мачко моја,органско 100%, ако се
то тако каже. Дрво је самоникло, нико га не залива, не
прска, не води рачуна о њему. Сад је баш зрело. Јел ти
се свиђа? - баба само вруска сочне плодове.
Врло су укусне. Питам бабу како то да их
никада пре нисам видела, ни у нашој добро
снабдевеној пиљари, ни на пијаци у Београду?! А тамо
има најразноврснијег воћа, и кумкват и јапанске
шљиве и шта све не... А нема џенерика?! Баба каже да
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су џенерике и дудиње, које ћемо такође ускоро да
видимо и једемо, сиротињско воће. Најчешће су
самоникле и не захтевају никакво одржавање. И зато
их људи не подстичу да буду боље, слађе, лепше него
што јесу. Све оно што човек не дира, то се не поквари.
-Е, баба, од сад ћу да једем само џенерике и то
друго, како беше... аха, дудиње, здравља ради.
Џенерике су биле жуте, а дудиње црне, мада
баба каже да може и обрнуто. Дудиње су ми потпуно
офарбале и прсте и уста. Питам се јел Марко зна за
ово. Вероватно да.
Квар у базену је био незнатан, искривио се
неки разделник, ја сам клекла а баба ме је наводила
како да га вратим у нормално стање. Док смо се
вратиле кући, вода је већ потекла. Била сам поносна
што сам успела да утичем на неку тако важну ствар,
као што је снабдевање водом у кући. Е, није то мачји
кашаљ!
Успут смо набрале нану, па смо додале
колутове лимуна и краставца и направиле
освежавајући и здрав напитак!
Добро расположена, са чашом здраве воде, и
од дудиња црних прстију, села сам за компјутер и
почела да куцкам по тастатури.
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&
Ево ме! На задатку! Прионула! Као прво,
купила сам лепу,амбициозно дебелу укоричeну свеску.
На корицама пише: „EVERYTHING is going to be OK“.
Свиђа ми се. Волим те позитивне, утешне поруке. Али,
добро, да не дужим.
Пошто ја већ дуго не пишем ништа, осећам
велико узбуђење. То на шта се ти позиваш и подсећаш
ме да сам некада радила, мени се чини као да говориш
о животу неке друге жене. Као да то нисам била ја.
Зар је могуће да се баш толико мењамо? Била једном
једна девојка, од које у овој сада жени постоје само
трагови. Зовите форензичаре! Морамо да утврдимо
идентитет! Јел то она или није?!
Немој да се љутиш, опасна је ово игра. Ко зна
шта ћемо све ископати?!
Хтела си да ми помогнеш па си ми рекла да
почнем од тога шта највише или најмање волим а у
вези је са вама двома. Цео дан сам размишљала и
сетила сам се!
Најмање волим да чистим псећу каку са ваших
патика!
Мама
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III
Главни лик ове приче сам ја! Логочно, јер ова
прича је моја! Ја сам Лола и у време кад ово пишем
имам, ваљда, петнаест година. Никада пре нисам
писала дневник, али, као да јесам! Јер, прецизно, по
датумима знам када је све почело. Када се мој живот
распао у милион комадића које нисам желела да
скупљам и састављам. Уосталом, као да се то па
може?! Кад поломиш вазу, тако да од ње не остане ни
делић који подсећа на пређашњи облик и намену
(место где стоји и мирише цвеће), узмеш метлу,
пометеш и бациш у ђубре. Шта друго?!
Ух, почетак ће можда некога да уплаши или
да призове нека велика очекивања, која ћу да
изневерим. Зато, одмах да рашчистимо, ја сам једна
сасвим обична тинејџерка. Живим са родитељима
(ово ћу успут објашњавати), имам млађег брата,
одличан сам ђак, тренирам пливање, изгледам О.К.
(мада и ово варира од дана до дана, неко јутро се
пробудим и чини ми се да личим на Пинокија, неко
јутро су ми уши као да сам хобит Билбо, а неко јутро
ми се чини да сам жирафа. Мада, нећу да вас лажем,
деси се да се себи толико допаднем на некој слици
коју сам избацила на Инстаграм, да ми просто дође да
полетим од милине. Иначе, ја као и свака просечна
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тинејџерка, више верујем Инстаграму, него огледалу.
„Огледалце, огледалце моје, ћао!“). Дакле, моја прича
је од оних које се не причају и не пишу, бар ја нисам
нигде могла да прочитам шта се дешава обичним
девојчицама.А тако сам желела да чујем да се неком
још десило исто што и мени. Добро, доста је било,
идемо конкретно.
Вуков рођендан је 12. октобра, а година је
2016. Он и моја мама Милена рођени су истог дана.
Мама воли тај дан. Драго јој је што је рођена у дану
када се смењују лето и јесен. Омиљена синтагма у
свим саставима које ми је икада помогла да напишем
и коју никада не би изоставила, само ако је било
прилике да је употреби, била је „михољско лето“.
Вуков рођендан је увек био најважнији
„друштвени“ догађај у нашој основној школи. Увек
дође цела генерација, прослава је у неком супер
модерном простору и свега има у изобиљу. Прво су то
биле најопремљеније играонице са читавим
тимовима аниматора, шминкера и забављача, и
сендвичима и колачима у облицима прасића,
пчелица, жабица и аутића. Онда смо славили на
затвореним, топлим, приватним базенима, са тортама
у облицима ајкула и делфина, па на картингу... Све
што
је
тог
тренутка
било
најновије,
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најинтересантније и најскупље у граду, било би
резервисано за његов рођендан.
Славили смо и ми своје рођендане, али како
су пролазиле године, опадао је и наш и ентузијазам
наших родитеља. Лагано смо одустајали од масовних
рођендана, свако из својих разлога. Мене лично је све
то почело прилично да смара и оптерећује, јер нити
сам се дружила са целом школом нити сам неко ко
воли да буде у центру пажње, па макар само на свом
рођендану.
Међутим, Вукови родитељи нису пропуштали
прилику да свом јединцу организују гала забаву. На
истој се увек појаве заједно са тортом и свећицама.
Његови маторци су потпуно кул. Тата је веома познат,
некада је играо фудбал. Сви дечаци га обожавају. А
мама му је тако лепаааа! Чини ми се да је већа
еуфорија увек владала у вези са њиховим доласком,
него због спектакуларне, веће него на свадбама торте
и ватромета. И сви дечаци јуре да се сликају са
Вуковим татом. Аутограме им је већ давно поделио,
али свежа слика на Инстаграму или Снепу увек много
значи!Мислим да у целој школи нема дечака који
нема лопту са његовим потписом. Можда само Вук.
Јер, он ни нема ту лопту. Вук тренира ватерполо. Све
и да је хтео да настави татиним стопама, природа се
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побринула да му то отежа. Наследио је мамину
висину и широка рамена. Висок је и мало смешно
изгледа кад потрчи.
Дакле, знамо се од првог основне. И баш као у
оној Десанкиној тужној песми„ исте смо године сви
били рођени, исто су нам текли школски дани, на
исте свечаности заједно вођени, од истих болести сви
пелцовани... “е, али ми смо боловали од нових
болести, на које још увек нисмо, а вероветно, никада
и нећемо бити имуни. И не, не мислим на богиње и
прехладе, али ајде о њима ћу мало касније.
Годинама се нисмо примећивали на неки
посебан начин. Знате на шта мислим. Али, једног
дана, били смо седми разред, шарала сам погледом по
одељењу. Био је један од оних часова када смо сви
толико одсутни да нас мрзи и да причамо, него свако
мислима блуди по својим просторима. Дакле, цело
одељење мало пише, мало згубиданише, а сви некако
склупчани, погурени, некако малецки, само он седи
сав исправљен, са тим раменима, као неки краљ! Као
див! И ја се препаднем од тога што сам управо видела,
јер моје око је заиграло! А бога ми и срце! Видео је да
га гледам и сапатнички ми се насмешио
„јошмалопакрајчаса“ осмехом. Погоди ме стрела,
нисам стигла ни да помислим да се сакријем!
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Мислим, није мени први пут да сам се
заљубила! Сећам се да ми се још у вртићу свиђао један
Дарко, хтела сам и да се удам, али није ми се дало. А
он је, као и цела вртићка група био заљубљен у
Тијану, од милоште названу Тића. После сам
закључила да ја често одаберем некога, ко је већ
одабрао неку „Тићу“. Бедак! Кад смо били на крају
четвртог, много сам се заљубила у Луку. Тада је био са
нама у одељењу, али су се његови развели па се са
мамом одселио у Финску. И ја сам се њему свидела,
али све се дешавало десет дана пре његовог одласка.
Можда је све било и због тога. Коће га знати?! После
смо се мало дописивали, али онда је дошао пети
разред и много нових узбуђења.
У нашој школи иде се по сменама, парној и
непарној. Петаци су са седмацима. То је било јако
занимљиво, наравно, мислим кад си петак! Седмаци
су нас једва примећивали, али ми смо њих скенирале.
Баш као што ја сада скенирам Вука.
Их, што не седим с њим на пример, него са
овом Надом, која је шампион у одсутности. Сваки пут
морам да је продрмам на крају часа, ни звоно не чује!
Па да ме из близа гледа тим својим срндаћ очима размишљам док му пребројавам све на броју зубе,
беле и крупне. Један је од ретких који није имао хорор
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издање звано „фиксна протеза“. А нисам ни ја. Већ
имамо нешто заједничко.
Ето, тако сам почела стално да га гледам, да
се мувам у близини, да боравим код његове клупе, да
на Грађанском грабим прилику и обавезно будем с
њим у групи. Треба ли да нагласим да нисам
пропуштала ни једно одељењско дружење, излет,
екскурзију, одлазак у биоскоп. А ни на тренинг!
Мислим да сам од тог седмог разреда постала
најредовнија и најбоља пливачица у „Нептуну“, мом
пливачком клубу. Вук и ја понекад пливамо у истом
базену. Не, додуше, у истом термину, јер
ватерполисти имају различите термине од нас
пливача, али у води смо! И давала сам све од себе! Ако
Вук може да буде један од најбољих, млада нада
српског ватерпола, ја ћу бити нова Нађа Хигл!
До Вуковог петнаестог рођендана сви су
знали да је он моја симпатија. Али, јесам ли и ја
његова?!
&
Види овако, деца долазе и одлазе. Растанци су
у основној школи просто неминовни. Они су у
распореду часова! Прво се растанете од учитеља или
учитељице. Много плачете и ви, а и родитељи. То је,
признајем, један од тежих растанака. Али, прегурате,
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много брже него што сте очекивали. Првог дана,
трећег часа петог разреда, учитељица је спакована у
фолдер „Memoris“. И углавном су то лепа сећања и за
цео су живот. Учитељица је после мајке и оца, по мом
уверењу, трећа најважнија особа у животу
детета.Благо оном ко је волео своју учитељицу, а
благо и ономе кога је учитељица волела!Кад се крене у
пети разред, дистанца је мало већа, јер сте и ви мало
већи. Од петог може и без љубави, али обострано
поштовање је обавезно! И опет се на крају осмог
плаче,разлози су нешто другачији него на крају
четвртог, али тек тај растанак буде брзо пребољен.
Деца одлазе, Лоло, често ни не осврнувши се. Ми смо на
то навикли и пуштамо вас, намерно не градимо јаке
вазе. Од почетка знамо да смо само тренутно
заједно.Али, ти ниси могла тако једноставно да одеш.
Него си стала, па још убацила у рикверц. Видим да си
решила да од мене узмеш још, очигледно ти нисам
довољно дала. Јесам онолико колико је уобичајено,
колико је прописано (звучи грозно, али је истинито). Ја
и остали смо ту да вас нешто научимо. Са вашим
душама не смемо да се играмо и своју би било пожељно
да сакријемо. Мени је требаломного година да почнем
да контролишем то „давање из душе“
. Сада
наступам са мање душе, али више одговорности.
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Може и тако, рецимо да је та замена некако највише
фер.
Јер, као што видиш, ево ме опет. Нисам
променила мишљење у вези са својим дневником, али
решила сам да ти пошаљем нешто друго. Оно што
могу и смем. Неке цртице из школског живота. Ово је
прва. Говори о теби, детету које тражи више од онога
што је уобичајено. Не воле сви наставници такву децу,
нећу да те лажем. У школи је најчешће на снази нешто
као: „Не дирај ме, не дирам те!“Не питај много, не
сметај, не излази ван граница. И сада, док ово пишем,
ја се преслишавам докле смем да идем. Зато је боље да
сада станем. Али, у игри сам. До скорог писања!
Ј. М.
IV
Да ли сам и ја његова симпатија? Јесам!!!
Рекао ми је. Онако једва, муцаво, није баш речит тип.
Али, рекао ми је.И то је било све, чисто да се
разумемо. Већина екипе из одељења већ је била у
„шеми“ са неким. Скоро да смо остали само нас двоје,
изузимајући оне ликове и ликуше који још увек не
учествују ни у школском, а ни у свом животу. Увек
има таквих. Као на пример ја сада у Четрнаестој!
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Штреберка и само то! Нема других описа под
одредницом Лола Ђуровић.
Тог 12.октобра кренула сам у „Пећину“, ново
ин место за прославу тинејџ рођендана. Ишла сам са
Софијом, својом најбољом другарицом. Мама ми је
дозволила да одем код Ане у салон и сада имам
исплетене две рибље кости. То ми је омиљена
фризура за специјалне прилике. И Софа се потрудила
око стајлинга. Обукла је сукњу са карнерима од тила
и нове адидас патике. Које су врло брзо престале да
буду нове. Док смо пролазиле кроз парк, нагазила је
на „мину“, тј.псећу каку. Вриштала је од муке, а онда
смо се превијале од смеха док смо покушавале да
оперемо патику под слабим млазом чесме у парку.
Наравно, без пипања!
-Дај, Софи, па то је срећа, псећа кака! Вечерас
ће ти се десити нешто лепо, гарантовано - хтела сам
да је утешим. Али, провалила ме је.
-Ал ми је срећа! Уосталом, зар се то не важи
само кад те птица среди, да не кажем....? Биће да је
тако!
Испоставило се да нико није ни видео, а ни
осетио Софину патику, јер ускоро смо ушле у масу!
Цео осми разред „Старине Новака“ био је већ ту. Плус
Вукови другари из клуба. Потражиле смо погледом
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слављеника, али он је нас већ нашао.Пољупци,
честитке. Софу је понела атмосфера, извадила је
телефон и усликала нас. Прво сво троје, а онда само
Вука и мене. Одмах је окачила на Инстаграм и
чекирала нас у Пећини. Слика је била као нека врста
најаве онога што ће се до краја вечери догодити.
И сад осећам буру у стомаку кад се сетим те
вечери. Не знам колико је тачно прошло времена од
уласка у клуб, али Вук се није одвајао од мене. Још
боље, све време ме је држао за руку! Вукао ме је по
„Пећини“, ко да сам нека пећинска жена! Морала сам
да прекинем тај Крудс цртани и да га питам:
-Хеј, шта ово треба да значи?- показала сам на
своју руку у његовој.
-Као не знаш, Лоло? -одговорио је питањем.
Гледао ме је оним својим срндаћ очима и
кунем се била сам тада најсрећнија особа на планети.
Да је то могуће, уопште, измерити. То је то! То је био
тај тренутак! Чиста срећа! Пошто се, углавном, са
свима поздравио и након што смо поделили једну
кокишку, стали смо поред прозора. Ја сам била
окренута ка прозору, а иза његових леђа били су сви.
Али ја никога нисам видела, нити је мене неко могао
да види. Леђима ме је оградио од целог света, били
смо сами.
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А онда ме је пољубио. Из шока у шок. Био је то
мој први филмски пољубац. Нестала сам. Нисам
постојала. Лола је била боја, не једна, него цео лајт
шоу. Била сам звук. И била сам свуда. Причале су ми и
Софа и Јована, ал` ми нису рекле да је баш оволико
добро!! Нисам осећала тло под ногама! Можда је због
музике?! Зујало ми је у ушима. Последњим зрнцима
свести вратила сам се у стварност:
-Господе, онесвестићу се. Сабери се, Лоло,
вероватно нас сви већ гледају, а ако се срушим, тек
тада ће сви да блену - покушавам да се дозовем.
Кад сам отворила очи и погледала около,
схватила сам да се Земља и даље окреће. Ништа није
стало зато што сам се ја пољубила. Сви нешто раде,
играју, причају, једу, љубе се, сликају се...
Е сад, није да нас баш нико није приметио.
Сви су нас видели, али се због тога журка није
заледила. Нисмо се раздвајали цело вече. А ја сам
свуда около гледала само парове.
-Човече, јел ја ово умишљам или овде нема
солера?!- питам саму себе.
Прилазили су нам редом: Софа, Бoрис, Јован,
Сања, Балша... уз обавезно:
-Де сте, голупчићи?! Па, честитамо!
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Онда су се појавили Вукови родитељи и тетка,
мамина сестра. Лепотица број два. Код њих у
породици је то, изгледа, серијски. Тетка иначе живи у
Америци и ради као пливачки тренер. Није све то
много чудно, оне су пореклом Далматинке. Кажу да су
прво пропливале, па проходале. У сваком случају, ми
се и даље играмо Крудса. Дува свећице и држи ме за
руку! Било ме мало блам.Севали су блицеви са
телефона. Мислим да је то све због његовог тате. Ко
нормалан још слика торту и дување свећица?! Ко
уопште дува свећице у осмом разреду?! Мој дечко.
Мало ми смешно.
Не знам колико пута смо се пољубили те
вечери. Нисам бројала. Само сам летела.
Кући смо се враћали сви заједно. Родитељи су
дошли само по оне који не живе у крају. Испред
зграде смо се још једном пољубили и прескачући по
три степенице, стигла сам до улазних врата. Ушла сам
у стан и то као да више нисам била ја, него нека нова
Лола. Мама је била будна, седела је у дневној соби.
-О, ћао, Лоло! Рекла бих да је било супер на
рођендану! -добацује мама из собе док ја у предсобљу
покушавам да распетљам пертле на патикама, али
руке ми се тресу, па једва некако успевам да се изујем.
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-Како сад да станем пред њу? Провалиће ме
одмах.Како да јој кажем? А не могу ни само да
шмугнем у купатило. Ући ћу, па шта буде - у глави ми
је кључало пред сусрет са њом, тако брзо после првог
и још педесет пољубаца!
-Било је супер баш! - трудим се да звучим, па,
као ја!
Одједном ми се плаче. Бацам јој се у загрљај.
-Све знам. Вас двоје сте се заљубили, а
вероватно и пољубили - изговорила је док сам јој се
тресла у наручју.
-Откуд знаш? - питам сва сломљена.
-Била сам на Фејсу - не пушта ме из загрљаја Вукова мама је објавила слике са рођендана. Видим да
си све време поред њега. Уствари, он те све време
држи за руку – каже, а очи су јој благе. Или тужне,
нисам сигурна.
Ја се већ полако смирујем, изгледа да је све у
реду.
-Хеј, ја сам мајка, познајем своје младунче. ОК
и то се десило! Није да сам баш много срећна, али шта
ја ту могу?! Ни на ово нисам мислила док сам те
носила у стомаку и маштала како ће све бити супер!
Уживај, али памет у главу. Ипак сте ви још деца. Још
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увек се ми питамо за све. Баш је то безвезе, знам, шта
ћеш. Зато није лако бити тинејџер.
У мени све кључа... блам ме је, тужна сам,
срећна, узбуђена, слуђена...
-Ти дрхтиш... јеси ли јела нешто на том
рођендану? Или си се само љубила?! - ово није
питање, ово је констатација, све јој је јасно. Ух, тек
тада сам осетила колико сам заиста гладна. Од
узбуђења због рођендана једва да сам нешто ставила
у уста целог дана.
-Много сам гладна, мама – запомажем.
-Ајде брже у купатило, пери руке. Ја те чекам у
кухињи. И буди тиха, молим те, немој да пробудиш
Марка. Једва сам га убедила да спава, желео је и он да
те сачека. Направићу ти нешто да се повратиш – рече
и оде у кухињу.
-О, лудо моје дете, сетила сам се твог
повратка са излета у 1.разреду – прича док ми прави
најукуснији топли сендвич на свету.
-Као мала си много волела слаткише. Тата и ја
смо морали баш да се трудимо не би ли ти омилили и
праву храну! Сећаш се, ја ти спаковала у ранац
сендвиче и слаткише за један дан. Шта ћу, морала сам
и слаткише. Не могу да те пошаљем само са воћем и
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салатом, па да узимаш од друге деце. Вратила си се
исто тако устрептала, као и вечерас. Рекла си да си се
дивно провела и да сте у аутобусу причале са
дечацима из других одељења, који су много
занимљивији од ових ваших...
-Ма, била сам клинка, мама – добацујем пуних
уста сендвича.
-Тек кад самкасније, код куће, отворила твој
ранац, схватила сам колико ти је стварно било лепо.
Ајде што ниси појела сендвиче, али ни један једини
слаткиш није био ни отворен! Наравно, била си мртва
гладна. Баш као и сад. Е, Лоло, Лоло, како време брзо
пролази – сад је већ помало тужна или уморна, скоро
да је поноћ.
-Завршила си? – пита као да се пренула из
неког тренутног сна - Ајде, зуби, па у кревет. Не
волим кад организују ове рођендане у току радне
недеље. Немамо сви луксуз да ујутру спавамо – то
каже јер моја мама, осим прашине, највише на свету
мрзи аларм!
- И Лоло, пери лице обавезно, чини ми се да си то
цртала очи. Видим ти остатке и крејона и маскаре!
Никад у кревет са шминком! Ајде, лаку ноћ! - ушла је у
своју собу.
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-Боже, колико сам је волела те вечери! Дала
ми је баш оно што ми је много требало: подршку, а не
осуду! Разумела је величину и посебност онога што
ми се догодило. Ја сам била нова, а она је потврдила
да ће и тој новој мени давати и даље своју љубав! И
сендвич! И морам вам признати, пријатно ме је
изненадила, јер није она увек баш тако „разумна и
добра“. Изгледа да се мења, не знам само да ли због
дешавања у свом или у мом животу.
Док лежем, размишљам како сам заборавила
да је питам какав јој је био остатак дана. И њој је
данас био рођендан! Додуше, њен смо прославили
дан раније, јер је била недеља. Изашли смо на ручак у
„Бресквицу“, нас четворо: мама, брат, тетка и ја. Мама
је одлучила, из потпуно практичних разлога, да слави
дан раније. Било је лепо, иако она стално говори да је
престара за слављење рођендана и увек напомене да
је то само један обичан ручак, који је њој већ сам по
себи поклон, јер га није она правила. Али, славиће
тако неформално још десетак дана, док се, како она
каже „ујури“ са свим својим другарицама. Никада их
још није окупила све у исто време на истом месту!
Каже да их зато воли још више, „јер су све тако
растрчане у простору и времену“.
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Понедељак је, дакле, провела на послу и
чекајући мене.
Тата јој је, наводно, послао поруку. Негде је у
иностранству, пословно. Није ми рекао да путује.
Сад некако морам да заспим. Сутра идемо у
школу, али, хвала небесима, друга смо смена. Мада,
Марко и мама ујутру неће бити тихи, пробудиће ме
гарант.
У глави ми кључа као у лонцу.
- Како ће изгледати наш сусрет сутра у
школи? Јој, само да се не споплетем и не пољубим
патос! Ваљда нећу! Уосталом, нисмо ми једини који су
заједно у одељењу. Ту су Анђела и Урош. И Саша и
Мина. Богами, баш смо ми неко заљубљиво одељење.
Који је распоред сутра? Уторак... Чекај, чекај...
српски први час, хемија, ликовно, два часа техничког
и физичко, последњи час...
&
Знам да страшно желиш да прочепркаш мало
по мом животу. Али, нећу ти дозволити. Ја нисам тај
тип. Зашто ти је толико важно шта се дешавало у
мојим „лудим годинама“?
Као девојчица много сам волела да читам,
плешем, рецитујем, глумим и уопште наступам на
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приредбама. Обожавала сам да возим бицикл, да се
бавим свим могућим спортовима, а у санкању и
игрању „Између две ватре“ била сам шампион. Умало
да заборавим ластиш! Биле смо неуморне у игрању
ластиша.Наши вратови су због тога често изгледали
као да смо управо побегле са вешала!
Што сам старија, то све више имам утисак
да нас то шта смо били и радили у детињству,
касније спашава! На пример, неке моје другарице су као
деца ишле у музичку школу. Данас, када се докопају
својих инструмената, то не звучи савршено, али лечи.
Неко је тренирао пливање, па кад се нађе у базену као
да је све опет једноставно, лако и у реду. Само треба
да се сетиш. И нађеш те клизаљке окачене о неки клин
у некој остави.
Мама
V
Одлично се сећам тог уторка. Нису ме
пробудили ни мама ни Марко. Или су били нечујни,
или сам ја много чврсто спавала. Кад сам се
пробудила, у стану сам била сама.Уствари, пробудило
ме цвиљење љуљашке под прозором моје собе. Сваког
другог јутра би ме то разбеснело, али не и овог. Одмах
сам зграбила телефон. Девет је сати и имам две
поруке. Прва је од тате. Подсећа ме да сутра поподне

39

долази по нас. Средом спавамо код њега, јер ни Марко
ни ја тада немамо тренинге. Љута сам на тату. Већ
дуже време. Али, ни то сад није битно.
„Добро јутро“ и поред срце. То је друга
порука! Од Вука је! Устајем из кревета и мајке ми,
имам осећај као да на леђима имам крила.
Софија ме позвала, дуго смо причале. Морала
сам све још једном да јој испричам иако је била тамо.
Каже:„Благо теби!“ Она је заљубљена у Алексу из 8/1.
Волела би да је и он у њу. Нећу да јој кажем да
мислим, уствари знам да се Алекси свиђа Оља. Не
желим никоме да покварим овај лепи дан. Пита ме
хоћу ли нешто посебно данас да се сређујем за школу.
Кажем:
-Не, побогу!
Софија улаже пуно труда у свој изглед. Имам
утисак да јој је превише стало! Стално купује неке
сукњице, чарапе, мајице... Пре мене је купила и први
брус, иако јој дефинитивно није био потребан!
Ја сам више спортски тип. Патике и фармерке
су моја униформа. Уствари не осећам баш најбоље у
сукњама и хаљинама. Чини ми се да су ми ноге мало у
О! Мама каже да нисам у праву, али не инсистира на
промени мог стила, каже да има времена за
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сређивање.Такође ми је недавно признала да се негде
прибојавала да не израстем у „розе“ девојчицу. Зато
ми је годинама подметала старке, бајкерке, фармерке
и дуксеве. Није да немам ни једну сукњу, али ретко их
носим.
Она прича, ја је као не слушам, али уствари
све чујем. Нарочито не воли „размажене принцезе“.
Каже да оне у животу надрљају или неко други због
њих надрља. Не знам баш тачно на шта мисли, али
знам њену причу како је била потпуно у шоку кад се
једном затекла у мом вртићу за време маскенбала. Ја
се, наравно, тога не сећам, али она је то толико пута
препричавала својим другарицама, да као да сам и ја
све то баш тако видела.
Елем, имала сам 4 или 5 година, мама је
заборавила да је у вртићу маскенбал и није ми понела
маску. Као без душе, отрчала је кући и узела костим
„Ватреног“. То је био неки лик из цртаног филма, дала
нам га је комшиница Вања. Мени се маска баш
допадала, иако нисам скоро ништа знала о том лику.
Била сам неко слатко зелено чудовиште.
Мама се са маском вратила у вртић баш у
тренутку кад су сва деца била костимирана. Зинула је
кад је схватила да су све, ама баш све девојчице у
костимима вила и принцеза. Каже да јој је тада први
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пут пукло пред очима шта се, уствари, дешава са
девојчицама. Док су дечаци били, рекло би се, много
креативнији. Међу њима је било полицајаца, тигрова,
медведа, диносауруса, гусара, понеки Бетмен и
Спајдермен. Девојчице си биле виле и принцезе. Мале
виле са слепљеним, искривљеним крилима, са
полуспаднутим хулахопкама, у патофнама, са
перикама и лажним кикама. Видела је само једну која
је била права! Имала је држање принцезе, права леђа,
подигнут носић, дугу у кикама подигнуту косу... То је
проблем са тим савршеним женским бићима. Јер ако
би да будеш то, а ниси савршена, онда си смешан
призор. А брате, мили, и досадно је. И зашто? Да би ти
се дивили док се ти, реално, смараш?! Или се можда
не смараш, можда ти је баш супер док ти се диве?! За
мене је то чиста статика и смарачина. Много се боље
забавља једно чудовиште, него једна принцеза. Ајде
вила још нешто и може, под условом да јој прораде
крила.
И у тој групи деце смо још биле нас две: ја, као
зелено чудовиште и једна Нина у костиму Дебеле
пчеле!Имам слику са Нином. Много смо слатке. Мој
костим као да је прављен по мојим мерама. А њен је
преширок, дебела пчела није мала, па њене ножице
вире из костима као два прутића из бурета!
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Тада се, каже мама, зарекла да ми не дозволи
да постанем смешна принцеза. И купила ми прве
старке. Мало касније провалићу маму скроз на скроз.
Било је ту многа тога, чега је она требало да се
ослободи, а не ја. Али о томе мало касније.
Тако ја данас идем у школу уобичајено:
фармерке, дукс и патике. Додуше, кикице ми још стоје
од синоћ, нису се распале.
&
Данас сам се возила лифтом са комшиницом
са 6.спрата. Знаш је, носи наочаре, коса тамно
махагони, брз ход... Она у руци само кључеве, а ја, као и
обично, претоварена. Враћам се из продавнице.
Љубазно се поздравимо и она ми каже:„Гледам те и
видим себе од пре 20 година! Тако сам ја јурила, носила,
трчала, водила децу тамо-амо, падала на нос да њима
буде добро. Право да ти кажем, нису нешто испали!
Ајде, здраво!“
Мама
VI
Моји родитељи су растављени. То значи да се
још увек нису званично развели, али више не живе
заједно. Тата се одселио пре две године. Марко и ја
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смо били баш изненађени. Мало је рећи изненађени.
Били смо шокирани, тужни, уплашени. Марко је рекао
да ћемо ускоро, вероватно, добити маћехана, а можда
ћемо добити и два летовања, можда пса, можда нов
телефон, свашта нешто што су добили његови
другари кад су им се родитељи развели.
Нисмо добили маћехана, хвала Богу! Нисмо
још увек ни маћеху! Добили смо маму, која живи у
нашем старом и једином стану и тату, који се
преселио у стан наслеђен од својих родитеља.
Данас је среда и тата је дошао по Марета и
мене. Идемо код њега на спавање. Средом ни једно од
нас двоје нема никаквих обавеза после школе.
Код тате смо и сваког другог викенда. Такав
је договор и подложан је изменама, у зависности од
дешавања. За сада све добро функционише. Чудно је
како су се лако договорили у вези са нама двома. Није
ми јасно како нису могли да се договоре и у вези са
њима самима. Много тога ми није јасно око њиховог
развода, раздвајања, како год. Марко им је поставио
небројено питања. Добио је неке муцаве, штуре
одговоре. Кад их он није свом том количином
енергије и упорности једног деветогодишњака
убедио, да још мало преиспитају своје одлуке, мора да
је нешто озбиљно. Мислим да је мама била та која је
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преломила. Сећам се да тих дана, када нам је
саопштила, није била тужна, није плакала, а она то
уме и за мање ствари! Имала је неки залеђени израз
на лицу, усне су јој биле стиснуте и обрве мало
скупљене. Питала сам је :
-Јел си ти то уплатила неки ботокс, па желиш
да буде за све паре? - није разумела.
-Шта се бораш, жено? - и даље ме бледо гледа.
Пустила сам је на миру. Постоје две врсте бора, то сам
негде прочитала. Оне од милине се зову смејалице.
Како се зову ове друге?
А тата? Па, он ми је увек био и остао
недокучив и нечитљив. Ја сам, уствари, њих тек тада
почела озбиљније да примећујем. У том периоду сам
била преосетљива и регистровала сам сваки њихов
поглед, покрет, оне једва видљиве тикове, мимику и
фреквенцију њихових гласова. Мама је тако све време
жмиркала, а тата је био ледено озбиљан.
Месецима сам у његовом стану тражила
доказе о присуству неке нове, нама непознате жене,
потенцијалне маћехе (ух, ружне ли речи), али нисам
их нашла. До дана данашњег.
Више их ни не тражим. Превише сам
заокупљена собом и оним што ми се дешава. И тата је
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приметио да сам одсутна. Док смо те среде седели у
Меку, Марко је све време брбљао, јер мој брат има
ненормалну потребу да исприча тати све оно што се
накупи у његовој глави за време које се не виђају.
Ретко кад му прича неке конкретне догађаје, њих
само ако тата конкретно пита. Данас му је, на пример,
износио своју теорију о огромној гвозденој плочи која
би људе на Тајланду и осталим угроженим деловима
света могла да заштити од цунамија. И прича Маре о
подземним темељима и сталажама (нема појма шта је
то, али прича као да је студент грађевине, има он тај
дар), а ја се качим на нет и гледам десетине
подељених слика и клипова са журке. Тата покушава
неколико пута да ме увуче у причу, али ја се себично
не дам.
Пребирам по данашњем и јучерашњем дану и
поново уживам у свему што ми стоји забележено у
свести.
Није требало да се плашим првог школског
дана „у пару“. Било је све савршено нормално, осим
што смо се „мило“ гледали. Ја седим са Надом у трећој
клупи до прозора, а Вук је у последњој у средњем
реду, са Балшом. Ни близу, ни далеко. Није баш да смо
се све време гледали, али имала сам проблем да
испратим оно што се дешавало на часовима (мислим,
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наравно, на оно што су наставници причали, а не
како је пулсирало одељење). И на одморима смо се
понашали кул и једва сам уграбила прилику да му,
између 3. и 4. часа дошапнем да не бих хтела да се у
школи држимо за руке, сачувајбоже љубимо, срамота
ме је од свих, не само од наставника. Рекао је ОК.
После школе свако је отишао својој кући, на нове
обавезе. Вук тренира на Бањици, а ја на Ташу. Док сам
завршила домаће задатке, нешто прочитала на
једвите јаде, већ је било време да зграбим торбу и
отрчим на тренинг. Тренутно ми је лакше да пливам,
него да учим, јер у базену све време могу да мислим
на Вука, а док учим не могу.
По повратку кући сачекало ме је неколико
његових порука. Дописивали смо се до дубоко у ноћ. О
свему и свачему. Јој, колко је лош у правопису! Упркос
тоталним скраћеницама које сви користимо!
Помислила сам да се мало правим важна, па да му, као
фора, исправљам грешке. Али нисам, било би безвезе!
Или, још горе, да због тога престане да ми пише! Не
пада ми то више на памет! Кога брига за правопис кад
је тако сладак и тако се дииивно љуби!
Тата ме тргнуо из размишљања.
-Ти би, госпођице, могла мало да нас
приметиш...
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-А ти си могао да пошаљеш један обичан
букет цвећа прекјуче! – испалила сам као из топа.
Само ме је погледао. Жао ми је што га стално
прозивам и што се не сећам када смо последњи пут
нормално разговарали. По мом виђењу ситуације, он
је крив што више нисмо заједно, што нисмо породица.
Ни сама не знам како сам дошла до тога. Из његовог
погледа, из ваздуха у кући кад је ту, из бата његових
корака, мириса његовог парфема, пречестог
одсуства... - Ух, тата, много сам љута! - мислим, али не
изговарам гласно. Ни не морам, види он то.
&
Застрашујуће је колико сваки септембар личи
на све претходне. Нарочито мени. При том мислим на
прве дане нове школске године. Шта год да радимо или
причамо на часу, неминовно је да прокоментаришемо
управо завршени распуст. Старији ђаци, ови из 7.и 8.
разреда у хору би могли, кад их не би мрзело да
отварају уста, да отпевају тужбалицу. Али не, као
жао им је што је било тако кратко, него „много су се
смарали“. У граду није било другара, а није ни на мору,
а није било ни интернета довољно и тако. Осим
усамљених појединаца, углавном ништа нису ни
читали.
Можда
понеку
лектиру,
родитељи
инсистирали, вероватно да би се спасли читања исте
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док траје школска година. То као да је немогућа
мисија.
Неки питају мене како је мени било, а ја им
кажем:
-Никад боље! - и не лажем, мајке ми. Што сам
старија, све боље располажем својим временом и
жељама. Све више умем да уживам и да угодим себи. И
само гледам како да уловим још слободног времена.
Кад би млади људи схватили како је њихово
највеће богатсво управо сво то време које имају! И кад
би умели одмах да га зграбе и крцкају као најукуснији
колач. И кад их не би мрзело да се „цимају“, уче,
тренирају... Кад почне стварни живот, онај са послом,
кредитом, бебом и аутомобилом, а ти би тако радо
мало да трчиш по парку или да се прошеташ сам
Ботаничком баштом, или да прочиташ нову књигу,
или само добро да се наспаваш, а живот не да.
И тако, кажем, много ми је било лепо на
летњем распусту. Него, не смем да вам причам.
Ј. М.
VII
Дани су пролазили као један дугачак
распоред часова. За сваки дан у недељи имам утврђен
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редослед обавеза, поред учења. Сви га имамо. Скоро
цело моје одељење нешто тренира, сви идемо на
додатне часове енглеског и немачког, неки иду у
музичку и сви повремено на додатне часове из
математике и хемије.
Нисам штреберка. Ја сам само неко ко држи
корак са школом и градивом. Учим помало сваког
дана и немам већих проблема. Понекад себи дам
одушка и не отворим ни један уџбеник целог дана,
али, генерално, мене учење много не замара. Памтим
доста и на часовима. Додуше, то ми у последње време,
откако сам са Вуком, мало теже иде. Заиста имам
проблем да га избацим из главе. Не само да по сто
пута „преживам“ заједничке тренутке, него сам
почела и да сањарим. На пример, ште ће бити кад
завршимо основну. Вук зна да ће у Спортску, ја се
двоумим између Пете и Четрнаесте. У сваком случају,
замишљам га како ме чека испред те неке гимназије и
како ја истрчавам и бацам му се у загрљај, а онда се
заједно враћамо кући и ја му препричавам све, јер сад
више не делимо исте тренутке... А онда се штрецнем!
Шта ако будемо супротне смене?! То не сме да се
догоди! Послаћу маму да моли некога тамо, нешто
морамо да смислимо!
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-Лоло! – тргне ме глас наставнице српског Шта је са тобом, јеси ли овде? – гласна је и одсечна,
али не и груба, никада није груба, ни онда када смо
стварно несносни.
-Како народни певач описује небо над
Србијом уочи Првог српског устанка? - пита мене.
-Мајко мила, тргни се, Лоло - говорим у себи Знам, знам, прочитала сам „Почетак буне против
дахија“, само мало...
Успела сам да се укључим. Ништа ми није
много тешко кад су часови српског у питању. Баш
готивим Српкињу, уствари, обожавам је. На њеним
часовима никада није досадно. Чак и када предаје
граматику. ОК. Можда тада више гледам шта је
обукла, каква јој је шминка и фризура, али и то је
занимљиво. Ведрог је духа, увек је расположена, што
се не би баш могло рећи за све наставнике. Кад нам
прича о неком занимљивом књижевном делу, ја
понекад замишљам како баца неку магију на нас. Моје
одељење, прилично бучно и не баш сарадљиво, тада
се претвара у једну организовану групу, која иде тамо
где нас она води. Уме, баш уме да зачара речима. Она
води драмску секцију у нашој школи, ја сам члан још
од 5. разреда. Идем и на додатну, али не ону за
такмичење из граматике. Све остало долази у обзир.
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Српкиња нарочито добро објашњава народну
књижевност. Као да јој је то нека ужа специјалност.
Сећам се свог усхићења када смо у 6. радили песме о
Марку Краљевићу. Толико сам песама о њему
прочитала, а да уопште нисам провалила колико је
он, уствари, један забаван и духовит тип! Увек се
више обраћа пажња на то кога је Марко победио,
исекао, уплашио, осветио, а он није само то! Е,
Српкиња нам је глумила како турски цар узмиче
корак по корак испред љутог Марка. Како је то супер
што је Марко, уопште могао да да себи за право да се
љути на турског цара! Исто тако је тражила од нас да
замислимо до детаља како се то Марко спрема за
„фрку“, односно како се „прави страшан“. Плакала сам
кад нам је читала како је умро, кад је одлучио да
умре! То је нешто најтужније што сам чула!
И „Малог Радојицу“сам заволела. Шта
мислите на кога ја мислим кад прочитам оно:
„Ал је Раде чудан пливач био!“
Све муке је издржао, али није девојачку
лепоту. Краљ.
Ови наши дечаци нису ни мало ни као Марко,
ни као Раде. Уствари, можда имају по које зрнце
Марковог хумора. Кад смо радили ону епску песму у
којој царица Милица моли свог мужа цара Лазара да
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јој остави бар једног брата, тј. да не води у бој сву
деветорицу Југовића, Балша је испалио као из пушке
да би он остао! Сава је рекао да би се он попео на
дрво!! Српкиња се смејала.
&
Осећам се као мој покојни деда. Само је он
пешачио по цео дан и то брзим ходом. Угледала сам се
малопре у излогу кафића испред зграде. Тренутно
купујем уџбенике и недостајући школски прибор. Нема
краја, никако да стигнем на дно списка. Техничко и
ликовно ће ме докрајчити. Телефон каже 19.457
корака. А тек је четири поподне!
Птица тркачица
П.С.Мирис нових уџбеника! Мирис детињства!
Мама
VIII
Како се михољско лето сасвим повукло и
јесен постајала баш озбиљна у својој намери да
загосподари, почели смо да се дружимо по кућама
(сад као копирам маму, она би то овако рекла
тј.написала 100%). У парку и на улици је превише
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хладно, а неки од нас бар у понеком делу дана имају
празан стан или макар своју собу.
Код Вука одлазимо најчешће. Његов стан је
огроман, на два нивоа. Други ниво је практично
његов. Родитељи су му доле. Уствари, Вуковог тату
скоро никад нисам видела код куће, док му је мама
стално ту. Она је власница салона за улепшавање,
који се налази у приземљу зграде у којој живе. Тако
да мама силази у салон по потреби, јер очигледно
више воли да буде у својој дневној соби или у кухињи.
Никад нема ништа против што смо ту. Не смара нас,
није много причљива, увек је некако загонетна.
Никада не знам шта мисли или осећа. Моју маму
можеш да читаш ко књигу! Вукова мама има тај неки
„нећешмепрочитати“ израз на лицу и када њу и
њеног славног мужа фотографишу на неком
друштвеном догађају. Онда им слика изађе у свим
новинама, најчешће у рубрици „Ко је од славних био
присутан“. Она се ретко смеје, мада има два реда
савршених, ја умем да кажем и „коњских“ зуба. При
том не мислим ништа у лошем смислу, зуби су јој
крупни, али лепи! Она је прелепа жена! И моја мама
каже да је једна од најлепших жена коју је упознала.
Друге маме и нису баш тако благонаклоне. Кад се
помене њено име, оне све нешто цокћу, преврћу
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очима, дебатују на тему њених груди, јесу ли праве
или нису, као и о томе ко зна колико новца, не
забораве да нагласе „његовог“ новца, улаже у себе. И
све су у фазону:„Е, да ја имам онакву гардеробу, како
бих тек ја изгледала!“ Не знам баш!
Моја мама јој признаје круну! Каже да је
прелепа и ту нема збора! Шта ћеш, више су то силе!
Само, није лако носити тај дар! Људи желе да те
стргну са пиједестала на који, можда, ниси ни желела
да се пењеш. Волим ту мамину особину што ретко,
уствари, скоро никада и ни на кога није љубоморна. И
што уме да се диви, да се радује лепоти, па да ли је то
књига, човек, жена, филм, природа или корпице са
малинама.
Каква год, „пресређена“ или „природна“, та и
таква Вукова мама је правила најукуснију храну!
Никада јој ништа није било тешко. Чак сам стекла
утисак да једва чека да Вук или неко из екипе објави
да је гладан! Без проблема је пекла на десетине
палачинки и филовала их по нашим жељама;
килограме топлих сендвича и неких салата и пасти
које сам ту први пут и виделаи пробала! Уз једва
приметан осмех, износила је сву ту храну горе, док
смо ми гледали филмове, играли игрице и понекад
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вежбали и учили за школу. А најчешће смо само
згубиданисали, да не кажем блејали.
Сваки пут бих препричавала мами кад тамо
пробам нешто ново. И мама је, неретко, преписивала!
-Шта кажеш, Лоло, шта је још осим јагода,
банана и спанаћа, убацила у тај смути?
-Ух, чини ми се екстракт ваниле, чија семе и
неку спирулину, шта год то било – кажем ја, сва
поносна што сам тако добро запамтила.
-Аха, сад ћу ја то, само без спирулине, то ми
бре, много скупо. Може и овако – и мама воли да
истражује у кухињи.
На тим дружењима је било, мајке ми, као на
најбољим журкама. И нисмо били само код Вука.
Долазили смо и код мене. И код Софи. И код Балше.
Мада, било је и оних кућа и станова у које нисмо
залазили. Што због строгих родитеља, што због
пренасељених простора, оно кад су ту бабе, деде,
неудате тетке и тако... Немају сви исти комфор и
многим нашим друговима и другарицама живот није
америчка тинејџ серија.
Покушавам Вука мало да уразумим кад су у
питању школа и оцене. Његове су грозне. Имам
утисак да не учи ама баш ништа. Јесте да је њему
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ватерполо на првом месту, а има и светли пример
успешног спортисте у лику свога оца. Они воде диван,
лагодан живот на рачун татине успешне фудбалске
каријере. Тата, наравно, није пропустио прилику да
му објасни да у ватерполу нема толико пара. Вука баш
брига. И за школу и за паре. Каже, он се ложи на
адреналин. И што му је то тата чешће понављао, он је
све више кидао у базену. Иначе, игра „згодног бека“.
Кад ми је то рекао, почела сам да се смејем, мислећи
да је фора. Хвали се човек, шта ће кад је леп?! Али,
онда ми је мртав озбиљан објаснио све у вези са
леворуким и деснорукум играчима и странама на
којима играју. Пошто он шутира десном, игра левог
бека, јер тако има бољи преглед и већи маневарски
простор, односно бољи шут. Рекла сам:
-Аааааа!
Уосталом, шта је то са тим фудбалом? Код
мене у кући се живот баш закомпликовао због
фудбала. Мој брат Марко не игра фудбал. Неће. Не
жели, ни мало, ни на физичком. И сад као па шта,
међутим, није тако једноставно. Цео мушки свет игра
фудбал! Цела школа игра фудбал, цело Марково
одељење, сви, само он не. Кад је био у 1. разреду,
учитељица је мислила да није моторички способан, па
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се трудила да му често даје лопту и благим гласом,
као да испред себе има бебу фоке, говорила:
- Хајде, хајде, шутни!
То је причала мами, а овој се желудац
превртао. Зна да има упорног, тврдоглавог, али не
баш смотаног сина, који из неког свог, уврнутог или
оправданог разлога, постојано не жели да игра
фудбал! И тако је све до данас. Пети је разред и док
други дечаци из његовог одељења бесомучно јуре за
лоптом, имају групе на вајберу у којима све време
пишу само о фудбалу и фудбалерима, он се више
дружи са девојчицама. Или лови бубе, ако не успе да
прошверцује неки мобилни телефон. И мама и тата су
се забринули. Из тог разлога, једне вечери су сели за
трпезаријски сто да озбиљно размотре проблем.
Мама само жели да се он уклопи, да не штрчи,
да не носи ту тежину различитости на себи. Као да је
то нека филозофија играти фудбал?! Много јој је било
лоше кад оде по њега у боравак, а он сам шета по
школском.
Тата криви себе што никада са Марком није
играо фудбал. Али, шта ће кад он у животу, такође, не
игра фудбал! Договорили су се да му у едукативне
сврхе пусте да погледа „Монтевидео“. И Маре га је
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погледао. Највише му се свидела „коцкарка“. Каже,
волео би да му она буде девојка.
Онда је тата предложио да зове свог друга
Лазу. Лаза има балон и држао је својевремено
школицу фудбала, па да ради мало са Марком. Нешто
као приватне часове... Ту сам се ја умешала:
-Људи, ви сте луди! Ко још плаћа приватне
часове фудбала?! Фудбал се игра или не игра, воли
или не воли. Па, Марко је супер пливач, побогу! Попео
се на свако дрво на Ташу! Он је нормалан, способан
дечак. Па, шта ако не игра фудбал?! Не игра га ни Вук,
а ко му је отац?! - завршила сам свој ватрени монолог.
-Ко је Вук? - питао је неупућени.
-Онај мали из Лолиног одељења, Влајин син,
уствари њен дечко“ – објаснила је мама.
-Молим!?! Лола има дечка?! У 8. разреду? И
кад сте то мислиле да ми кажете? Да ли је мене неко
нешто питао у вези са тим?! - ух, баш је побеснео!
Излетео је из стана љут, нисмо стигле ништа
више да кажемо. Па, шта је требало да урадим, да га
позовем телефоном са журке и да га питам има ли
нешто против ако бисмо се нас двоје сада пољубили?!
Дао би ми сагласност тамо негде око 30. рођендана.
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-Шта је тати? Јел он то љут што Лола има
дечка? – Марко жели да сазна шта се дешава и како
сам то успела да пажњу скренем са њега на себе, а
уопште нисам била у плану.
-Па, малопре се смејао кад сам рекао да ми се
свиђа „коцкарка“ и да једва чекам да имам девојку.
Зашто је срећан због моје девојке, а није због Лолиног
дечка? Није ми јасно – рече мој брат геније.
Недуго после овога, Вук је дошао код мене да
му напишем састав из српског и поново се упознао са
Марком. Знају се они свих ових година, али сад је
било званично. Одмах га је заготивио.
-Е, ово је први клинац који ми се није бацио
под ноге да му донесем ћалетов аутограм, слику или
мало блата са „златних копачки - одушевљено је
прокоментарисао Вук.
Онда сам му испричала наш породични
проблем у вези са фудбалом. Честитао је Марку и
рекао му да је цар. И рекао му је да он сам није био
тако одлучан, јак и храбар да искулира своје другаре
кад су играли фудбал. Него је играо на силу, трчао и
ломио се... Одустао је тек кад му је тренер ватерпола
увео и обавезне суве тренинге, па више није имао ни
снаге, а ни потребе да се ломата на фудбалу. И каже,
лакнуло му је.
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Мој Маре ће морати још да се бори. Лако је
Вуку. Шта ко сме да му каже или да га прозове кад је
позван у јуниорску ватерполо репрезентацију!
Вуков тата, међутим, не дели овај мој
ентузијазам. Причао ми је Вук како је чуо тату који је
његовој мами једном приликом пребацио да је она та
која је његовог сина одбила од фудбала. Она и њена
сестра, пливачице! Ето им га сад!
&
Јел ти стварно мислиш да је мени било
свеједно оно вече кад си отишла код Вука на
рођендан?! И кад сам схватила шта се тамо дешава.
Стомак ми се грчио. Али, као била сам кул. Јер знам да
и то мора да се деси. Први пољубац... ништа лешпе,
али за мајку то је још једно велико одузимање,
одвајање.Нећу да те лажем, и страх. Лакше би ми
било да нисам знала.
Била сам сама то вече. Не, није ми било тешко
што сам сама на свој рођендан. Тешко ми је било што
нисам имала са ким да поделим то што нам се управо
дешава.
Мама
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X
Дани су пролазили брзином којом кошава
брише лишће по београдским улицама . Понедељак –
петак – викенд. Од значајнијих догађаја те јесени
памтим своје прво право шишање у животу. Од када
знам за себе, имам дугу косу. Оно као, девојчице су
дугокосе, како другачије.Коса је најлепши украс! Е, па,
ја сам лепа и са знатно краћом косом! После година
убеђивања, мама ми је дозволила да је скратим. И
много сам срећна.Било ми је мало фрка кад сам ушла
у салон, али Ана фризерка, не воли да губи време,
нарочито кад зграби маказе, прекинула је моје
колебање и страх. Направила ми је неки
„асиметрични боб“. Стално се гледам у огледалу.
Осећам се лака као перце, па идем и млатим главом
као Маза из „Мазе и Луње“. На базену ми је сад
милина. Осушим је за два минута!Намерно се нисам
прво показала на Инстаграму. Хтела сам да видим
праве реакције, а не „намештене фаце“, након што су
ме прво безбедно изанализирали на слици. И верујте,
било је то врло храбро са моје стране.
У школи је онако, помало напето. Све се
захуктава јер се ближи крај првог полугодишта. Ја сам
ОК само ћу, можда, из хемије имати 4. Софија је
прилично попустила, мада није једина. Разлог
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Софијиног лошег просека је можда нова ученица.
Наиме, пре месец дана у наше одељење је дошла
Анђела. Породично су се доселили у Београд из
Лесковца. Њен тата је овде пренео, шта год то
значило, свој посао.
Анђела је лепа, шта ћу, морам да признам. И
пуна је живота и врло је занимљива и смешна са тим
својим лесковачким акцентом. Уме да прича и
„нормално“, али се некад заборави, па се одељење
превија од смеха. Не оног смеха који се руга, него оног
који каже „башје слатка!“
Анђела је, очигледно, из врло богате
породице, јер гардероба јој је да се смрзнеш и како је
изјавила, док се представљала у одељењу, тренира
„обилазак шопинг молова“. И уопште је није било
блам да то каже пред свима. Софију је потпуно
опчинила. Вука није, хвала Богу! Нисам се наљутила
на Софи. Са Алексом јој никако није кренуло. Нисам је
запоставила, ништа се битно није променило због
Вука, али ми се чини да се она мало променила.
Обраћа ми се некако непријатно, стално ме нешто
критикује. Оног дана када сам се ошишала и дошла у
школу, кренула је ка мени разрогачених очију:
-Шта си то урадила, побогу?! - то је био њен
коментар.
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-Шта сам урадила - мислим се -Нисам никога
убила, своју косу сам скратила - али ја све ово не
изговарам, јер кнедла ми је у грлу. И блам ме јер се
она практично дере! Хеј, дере се на мене што сам
скратила косу?!
-На шта то личиш?! - наставља и даље.
-На шта личим, Софија, ево, ти ми реци наравно, и ово гутам, не умем ја да будем брза на
језику, после све знам шта је требало да кажем, али у
датом тренутку је супер ако успем да не заплачем. До
краја дана се све смирило, напад је прошао, ја сам га
издржала, а Софија се није одвајала од Анђеле, која
није коментарисала моју фризуру, значи није ме ни
бранила. Та девојчица се баш брзо уклопила у
одељење. И не само уклопила, него је почела да
намеће нека своја правила. Са наставницима јој не
иде баш тако лако. Покушала је на српском да прави
неке форе, али је Српкиња остала недодирљива. Та
жена има урођен смисао за правду. Никада је још
нико није испровоцирао, па ни ова мала опасница.
Наравно да је Анђела одмах почела да је мрзи и
оговара.
Није се боље провела ни са осталима. Одрасли
стварно некада могу брже од нас деце да „провале“
неке ствари. Или је то случај само са наставницима,
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зато што пред собом увек имају један велики узорак
од стотинак деце. Наши родитељи имају само нас и
евентуално, понешто знају о нашим другарима.
Мене је Српкиња раније већ спашавала .Када
су се у мом 6.разреду разишли мама и тата, била сам
видно утучена, чак сам се на једном часу и
расплакала. Нисам желела никога да обавештавам
шта се догодило, нити сам дозволила мами да иде код
разредног. Уосталом, шта би и рекла?! Они се нису
развели до данашњег дана.
Те године је наставница српског направила
нешто јако занимљиво на драмској секцији. Бавили
смо се бајкама. Али, на један другачији начин. Сви смо
добили задатак да код куће прочитамо по једну
познату бајку. Мени је запала „Снежана и седам
патуљака“. Предала сам се свом задатку цела. Само на
драмској, на пробама нисам размишљала ни о чему
другом и нисам била тужна, уживала сам. На следећој
драмској, нов задатак. Нађи у бајци нешто што би
променио, нешто што ти се не свиђа, а ти би то
написао другачије.
Мени је у „Снежани“ било одвратно оно кад је
њена маћеха појела јетру и плућа од неке јадне
животиње, мислећи да су Снежанина!!! И било ми је
чудно како је Снежану нашао тамо неки принц, а није
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њен тата. Где је био њен тата кад није приметио да му
се ћерка данима не враћа кући? И зашто је дозволио
да се она сама бори против те опасне жене?
Српкиња је рекла:
-То је то! Хајде сада да напишемо нешто лудо,
духовито, другачије, хајде да их променимо, да не
буду овако сурове и тужне, ајмо мало да се шалимо!
Она је смислила да се разни ликови из бајки
обраћају неком писцу, који је већ прилично уморан и
онако мало разочаран у људе. Целог живота је писао и
покушавао да свет учини бољим и лепшим местом.
Што се више трудио, чинило му се да људи постају
све гори. Зато је решио да се преда, да им се преда.
Сео је за један сто, испред себе ставио таблу на којој
пише: ПИСАЦ ПО ЖЕЉИ и почео да прима
заинтересоване.
Прва је улетела Успавана Лепотица, која у
једној руци држи мобилни телефон, а другом вуче за
собом принца. (Иначе, овај текст је писала наставница
и то баш за Николину из 8/3, она је стварно као
принцеза из неких давних времена; има дугу,
таласасту, неукротиву косу, крупне очи, а и духом је
иста као та њена коса, живахна, гласна, сва у покрету.
Принц је био Виктор из 8/2, један мршуљаст, плав
дечак, стидљив и тих.) Лепотица је викала на сав глас
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да јој не пада на памет да спава 100 година, јер, па
покаже свој мобилни телефон, превише тога би
пропустила. Принц се побуни: како ће да је пољуби
ако не буде спавала?! На шта му она одговара, да
слободно може да је пољуби одмах, што би чекали
100 година?! Али, принц је одговорио да не може, јер
се стиди. Ту сцену завршава Николина, алијас
Успавана Лепотица, речима:
-Какав си ти то принц?! Можеш да крчиш
трње и бориш се са змајевима, а страх те је да ме
пољубиш?!
Писац их смести са стране, јер ред је
подугачак. Следећа је била Пепељуга. Њу је глумила
Софија. Молила је писца да је спаси, јер је постала
оптерећена чистоћом. Где год види трунчицу
прашине, она полети. Не жели више да види метлу,
прашка, усисивач или кирби. И да, жели да оне
ципелице, буду фирмиране. Софи!
Онда наступам ја, праћена седморицом
патуљака. Глумим мало размажену Снежану. Тражим
од патуљака да ми обавезно намажу на лицекрему са
заштитним фактором 50, против сунца и УВ зрака!
Негде сам, наводно, прочитала да сунчеви зраци
пробијају кроз стакло, а ја лежим данима у оном
стакленом ковчегу и чекам да дође принц. Даље,
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категорично сам одбила да загризем отровну јабуку,
коју ће ми понудити љубазна вештица. Што да се
трујем безвезе?! Кад је угледам, одмах ћу да умрем,
јер је већ два пута за редом успела да ме превари на
фору!
А онда патуљци! Њих глуме неки малци из
Марковог одељења. И много су луди! Они се, као и сви
остали, буне против свог досадашњег живота.
Направили су као неки синдикат патуљака и
обуставили су сва копања. Неће више да гомилају
драго камење! Решили су мало да путују и троше сво
то нагомилано благо. Да виде света и оду у посету
браћи и сестрама баштенским патуљцима! Све ће
фотографисати и качити на Инстаграму, а username
им је ПАТУЉАК 007.
И онда се даље смењује плејада ликова:
Пепељугине сестре, Три прасета, Црвенкапа, Петар
Пан и Звончица, Круела де Вил, Принцеза на зрну
грашка, а на крају се међу све њих умеша и Хари
Потер! Писац је тај који мора да разреши сву ту збрку
и он то ради на два начина. Комад има два краја, па
како нам драго!
Сјајно смо се забавили, изводили смо га
поводом Дана школе, на правој позоришној сцени и
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добили смо огроман аплауз од родитеља, другара,
наставника.
Моја мама се потпуно одушевила „Побуном“.
Ја сам јој већ испричала добар део садржаја и пре него
што је села у публику. Уосталом, код куће ме је
преслишавала текст. Смејала се као и сви остали, али
касније је била озбиљно замишљена. Признала ми је
да никада није сагледала бајке из неког другог угла. И
њеној генерацији су читане исте ове бајке, али су
тумачене на један потпуно озбиљан и очигледно
погрешан начин. Све се сводило на препричавање и
поуке! И шта су она и њене вршњакиње најбоље и
најдуже памтиле, наравно, то да су се на крају
венчали и живели срећно до краја живота! Мама за
себе и генерације девојчица мисли да су жртве бајки!
Каже, оне су биле васпитаване по истом моделу: буди
добра, лепа, вредна, културна и паметна, али само
донекле! А то „донекле“ је било не превише, тачно се
знало докле! Пусти да ОН буде важнији и бољи и
паметнији. И говорили су им да је много важно то да
се „добро удаш“, од тога ти зависи све! Пред све њих
су ставили озбиљан задатак: одабрати оног правог,
без права на грешку! Јер, ако погрешиш, онда
наступају маћехе и маћехани, а то су неки много лоши
људи! И још нешто. Модел „оног правог“ у време кад
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су моју маму васпитавали и у време када је требало да
га одабере, није био исти! Причала ми је да је један од
показатеља нечије „ваљаности“ била факултетска
диплома и заиста није могао да је има баш свако. А
онда се нешто променило и сви су махали дипломама,
па ти сад буди паметна!
Кад се удала за тату, који је по њеном
мишљењу био нека верзија принца, почела је да
користи добро научени модел понашања. Венчали су
се, воле се, све је у реду и живеће срећно до краја
живота. Онда су добили мене, одједном је била
дебела, ја сам добила температуру, исповраћала сам
јој се на новогодишњу хаљину, а она је хтела да има
фотографију нас троје поред јелке, и деда се разболео
и умро. И она је била на рубу нервног слома, јер није
знала како да се понаша.
Друго велико преиспитивање јој се десило
једног дана док је брзим ходом прелазила мали и
велики Таш. Изашла је са посла јер је, пар дана раније,
била позвана да као родитељ гост, Марковом
одељењу, у библиотеци прича о томе шта је она
читала као мала и да им, евентуално, нешто и
прочита. Пошто су то били прваци, она се сетила
сликовница које је сама читала у том узрасту, а то су
Маје: „Маја и 4 годишња доба“, „Маја на летовању“,
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„Маја у самопослузи“... И на тренутак се укопала у
месту. А место је Ташмајдански парк, што сад и није
баш толико битно, али она то увек спомене. Пред
очима су јој пролазиле слике савршеног „Маја“
живота, који су мале девојчице попут ње требало да
живе или да му теже. А онда се испоставило да је
немогуће. Не постоји живот ни налик оном у
сликовницама о Маји и онда се мама препала, па је
препала и ону децу у библиотеци, јер им је до детаља
препричала „Малог Радојицу“. После је било блам и
надала се да је нису ни слушали. Марко јесте. Он увек
слуша, мада уопште тако не делује.
И треће велико преиспитивање уследило је кад се
догодило то са татом, мислим развод, растављање,
шта год.
Све ми је ово испричала након моје представе.
Ко би рекао да дечја кобајаги представа може да
изазове овакву лавину у некоме?И рекла ми је да ми
је захвалана, јер одгајајући мене и Марка, она боље
упознаје себе. И рекла је да је Српкиња феноменална!
Е, ал зезнут је играч моја мама! Таман кад помислим
да се сломила и да ћу ја сад моћи да раширим границе
своје слободе до у недоглед, она се ресетује и опет
стоји! Упркос томе, што ми с времена на време призна
да уме мало „животно“ да се збуни, ипак не могу да јој
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„продајем форе“. Кад ме пита нешто у вези са школом
или са Вуком, погледа ме право у очи, па кроз њих до
краја. Скретање погледа је забрањено. То је одмах
аларм. Ми се тако читамо. И непогрешива је. Питала
ме је шта радимо код Вука. Да ли смо некада сами или
увек има још некога? Где се још виђамо? Ко је почео
да пуши? А да пије?
Полиграф је за њу дечја играчка! Мајке ми!
&
„Право је чудо како радозналост преживи
формално школско образовање“.
Алберт Ајнштајн
Молим лепо! Данас само Пинк Флојд!
Ј. М.
XI
Са Софијом је све горе. А њој и Анђели је све
боље!Анђела јој је ја за Нову годину поклонила, ни
мање ни више, него ајфон!Приметила сам да ми
Анђела никада прва не каже „Здраво“, него се упиљи у
мене својим ситним окицама, које тада постају као
две цртице(мада, и кад личи на Кинескињу, опет је
слатка) и чека да ја прва избацим то „Здраво!“ И ја га
изговорим, прва. И помислим:
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-Е, ОК, девојко, немам ја проблем са светом
који се врти тамо негде мимо мене. Искрено да ти
кажем, драже су ми епизодне улоге.Само се ви,
ликуше, пржите под светлима рефлектора упртих у
вас. Ја ћу да вас посматрам са стране и да ме је баш
брига за ваше ајфоне, луј витоне, најконе и баш ме
заболе ово уво на које вас само кратко чујем. Мада,
волим и ја мало неки пут да се правим важна! Све, у
ствари, већина њих, главних, јако би волела да мало
има дечка као што је Вук!
Али, Софији је стало. Баш се труди. А као да се
труди да и мене изгуби. Страшно ми смета што је
некако постала лајава, није више другарчина као
некад. Није да ја нешто кријем своју везу са Вуком,
али обоје поштујемо договор да смо у школи на благој
дистанци. И то ми се некако баш свиђа. То што не
могу да га цмокнем баш сваки пут кад пожелим, него
морамо да чекамо прилику... Е, Софија има јаку
потребу да свима исприча да смо Вук и ја момак и
девојка. То под свима, првенствено мислим на
наставнике. И то ради на један, за мене, врло
непријатан начин. На пример: хемичарка ме прозове
и ја добијем тројку, а она, као да ми сама та оцена није
довољно тешка, добаци нешто у стилу:
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-А, па, нема сад она времена... ко би још учио
хемију кад се заљуби!
Онда значајно погледа наставницу и добаци: „Лола и
Вук“ и као све се смејуљи од милине.А хемичарка то
једва дочека, ето јој доказа да сам стварно попустила,
и потврде да ме је заиста реално оценила, јер и
другарица каже да не учим, па и она дода коју:
-Не знам, децо, рано сте почели. Биће времена
за љубав. Сад је школа најважнија - и све тако нешто
од чега ти је сто посто пропао дан.
Као да сам ја бирала кад ћу да се заљубим, па
сам баш решила да то урадим сад у 8. кад има највише
да се учи и кад сви причају само о пријемном.
И онда ми тим својим прикривеним
љубоморним (не знам како другачије да их назовем)
иступима, дозива у свест разне неке догађаје, које сам
ја, очигледно, потиснула. Сећам се, тако на пример,
како ме је иста та Софи, кад смо биле код учитељице,
неколико пута испалила пред излет. Договарамо се
данима унапред да ћемо заједно да седимо у аутобусу.
Ја целу ноћ не спавам што од узбуђења, што од страха
да се Софа не предомисли. И она ујутру сачека неки
повољан тренутак, не саопшти ми вест о својој новој
одлуци одмах. Сачека да се ја опустим, помислим како
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је све у реду, пољубим се са мамом, и онда негде пред
сам улазак у аутобус, она ми каже:
-Локи, ја ћу ипак седети са Мајом. Јел се не
љутиш?
Да се љутим?! Па, немам времена!!! У шоку
сам, споплићем се на степеницама док улазим, срце
ми је у грлу, сузе навиру, мама ме гледа, не разуме,
како сам до малопре била О.К.,а сада се распадам. А ја,
када угледам маму, и прочитам јој поглед, расплачем
се пуним капацитетом, јер знам да сам и њој
упропастила дан. Плачем јер је, ето, Софија успела и
мојој великој, јакој мами да упропасти дан. Све време
ће мислити на мене јер сам отишла уплакана и уместо
да искористи то мало слободног времена и да се
опусти, она ће да броји сате до мог повратка.
Не знам зашто онда та иста Софија има
потребу да ме свако мало нешто запиткује, да ми се
качи пред сваки одлазак на рођендан или у парк.
Уствари, ја сам крива, ја све то толеришем. Много сам
незаинтересована и попустљива, зато ми се све
дешава.
Слично као са хемичарком је било и са
наставницом српског. И њој је саопштила да у
одељењу имамо „Ромеа и Јулију“, што је ова
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прокоментарисала врло кратко, духовито и без
потребе за информацијом о коме се ради:
„Не дај, Боже!“
Царица.
XII
Нову годину само славили код Вука. Његови
родитељи су отишли негде на дочек. Било нас је
петнаестак. Музика је била гласна и све време су
пуштали народњаке. Испуцали су целу продавницу
пиротехнике испред зграде и на малом Ташу. Имала
сам утисак да се Вук лудо забавља. Нису му сметали
народњаци, све песме зна напамет. За разлику од
мене. Ватромет и петарде сам лакше поднела.
Његови су дошли негде пред зору, да покупе
њега и кофере. Отпутовали су у Дубаји. Мене су код
куће чекали мама и брат, који је чврсто спавао, а мама
само на једно око. Она није нигде ишла, каже мора
неко да буде и на стражи.
Нешто размишљам, ако би ме неко питао, да
препричам неки Вуков и мој разговор, баш бих
запела. Не зато што је то „непрепричљиво“, него зато
што, мало ме срамота да признам, нема ту шта много
да се понови.
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Не делимо исту страст према читању и
слушању музике. Тачније, ја не слушам народњаке.
ОК. Један мој и Вуков разговор:
ОН: „Алекса је стварно цар. Јеси видела како
се преврнуо кад су му проклизале патике?“
ЈА: „Нееее“.
ОН: „Оно кад га је малопре Милутин јурио, а
он савио да обиђе ћошак?“
ЈА: „Нисам. Мада, знаш, мени је Алекса онако
мало диваљ... не знам, тако је некако сав
неартикулисан...“
ОН: „Мени је баш супер!“
Или...
ЈА: „Како је био добар час српског данас!
Обожавам кад Српкиња предаје књижевност!“
ОН: „Мислиш, Читанка?“
ЈА: „Јесте, Читанка једнако књижевност.“
ОН: „Шта смо беше радили?“
ЈА: „Ништа. Заборави.“
ОН: „Она добро изгледа.“
ЈА: „Ко добро изгледа? Јела, Пилипендина
жена?!“
ОН: „Ма, не. Ко је то? Српкиња добро изгледа.“
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ЈА: „ О, Боже!! Шта ти гледаш? Мислим, Вуче,
стварно!“
ОН: „Не гледам само ја. Сви гледамо. Ево, питај
Балшу и Јована.“
ЈА: „Који сте ви паћеници!“
И тако. Необавезне, празне приче, више
досадне него занимљиве, али приче! Али, мени је
стало, јако ми је стало до свега тога. А највише ми је
стало до љубљења и држања за руке и загрљаја и тога
да смо једно поред другог, да делимо исти метар
простора и ваздуха и да удишем хлор са његове косе.
И да се ова игра лептира у мом стомаку никада не
смири.
Кад смо већ код хлора... Једном ме је позвао да
дођем на утакмицу. Отишла сам са Софијом, Надом и
Јованом. Не знам како је Софија пристала да пође,
можда да види остале из Вукове екипе. А Нада? Па,
она је већ на пола пута заборавила где смо пошле.
Силно се обрадовала кад је видела базен! Како је њој
живот, уствари, леп!
Тај ватерполо и није неки много занимљив
спорт. Након што се свуку и поскачу у базен, не види
се баш ништа јасно, а ни правила нису јасна. Софији је
све време било вруће, загушљиво и смрдљиво и све
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време је коментарисала које смо ми паћенице на
празним трибинама. Немам појма ко је победио и који
је био резултат. Вук ми је касније рекао да то да ја
дођем и није баш била нека паметна идеја. Каже,
једва је играо, јер сам ја све време пиљила у њега,
нисам пратила утакмицу, тј. лопту. Па шта?!И ако је
тако?!
Из Дубаија се вратио после 10 дана, још
лепши и преплануо. Купио ми је страва маску за
телефон, металик сиву на којој великим црним
словима пише MEOW!
И распуст у фебруару провели смо одвојено.
Прво је ишао са родитељима на скијање, па друге
недеље на припреме са клубом. И ја сам ишла са
клубом на припреме. Наравно, ја у Бечеј, он у
Словенију.
Друго полугодиште је почело уз тензију и
свеприсутну претњу да ће се ускоро издешавати неке
много важне и тешке ствари. Треба одабрати будућу
школу и за исту положити пријемни испит, односно
сакупити довољан број бодова. Бројање бодова
постало је главна тема, не зна се да ли више наша или
наших родитеља. И они су потпуно одлепили.
На
радионицама
Професионалне
оријентације психолог нам је причала о важности две
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одлуке у нашем животу. Као, цела будућност нам
зависи од тога шта ћемо да радимо, односно које ћемо
школе и факултете да завршимо (или макар
упишемо, мислим се у себи), а друга важна одлука је
избор партнера. Али, о овој другој одлуци нам она
неће причати, јер има још времена. А хоће ли нам
неко причати? – опет се питам у себи.
-Е – каже она – само те две ствари не би
требало да погрешимо.
Само то?! Хеј, па то је најтеже! Није то као ух,
данас сам обукла дукс, а требало је мајицу кратких
рукава, баш сам се зезнула! Сви моји су бар једну од
те две ствари погрешили, чињенично је стање. А
можда су и обе, него их блам да признају.
Ја, искрено, појма немам! Ништа ме нешто
специјално не привлачи. Зато ћу себи, избором
гимназије, да купим још мало времена.
Међутим, кад смо на Професионалној
оријентацији радили мапе ума за неко занимање, ја
сам одабрала да будем стјуардеса. Ту радионицу смо
радили са наставницом српског. И онда је она
направила фору, тако што је узела наше слике, однела
их у кабинет за информатику и уз помоћ Милоша из
8/3, кога она зове својим асистентом за ИТ, у фотошопу, направила постере. На том постеру, ја стојим,
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као права стјуардеса, између два реда седишта у
авиону, руке су ми подигнуте јер као нешто показујем
и све то уз широк осмех. Софија у белом мантилу
стоји испод оних округлих рефлектора у операционој
сали, Маша седи за микроскопом, Влаја је војни пилот
у мигу, Вук је своју главу ставио на тело Андрије
Прлаиновића док забија неки моћан гол, а Анђела је у
дугој хаљини на црвеном тепиху. У њеном случају,
треба још домаштати... ако ме разумете.
И још је једна опуштајућа ствар била, а у вези
је са ближом или даљом будућношћу, у зависности
колико ко брзо иде. На ликовном смо радили колаж:
„Како видим себе за 10 година“. Ух, баш смо дале
машти на вољу. Кажем, ДАЛЕ, јер смо се само ми
девојчице унеле. Прво смо по крају ишле, од салона до
кафића и молиле да нам дају старе, шарене часописе.
Нешто се нашло и по кућама.Вукова мама има читаву
библиотеку разних часописа. Мени је дозволила да се
послужим и једним Вогом! Плус неколико Елова.
Али, да не буде да се хвалим, мада сам
стварно разбила (Благо мени за десет година!),
описаћу Јанин колаж.
На папиру истргнутом из блока број 5 стао је
цео један живот. Кућа са базеном, наравно, и оним
вењаком у дворишту, где, ако хоћеш, можеш и да се
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венчаш. Ту су лигештули и баде мантили и шољица
чаја за опуштање. Горе, на врху листа, дивна, богата
собна библиотека и поред ње лап топ . Да нас не би
држала у неизвесности шта ће све те књиге ту, Јана је
залепила реч: ПРЕВОДИЛАЦ. Дакле, то је одабрала да
буде. У доњем делу, паралелно са библиотеком, читав
ред неких момака. Домаштајте шта ће они ту! А у
средини су жена, мушкарац и на његовим раменима
дете, мушко, са налепљеним именом ВИКТОР преко
чела! Која царица! Она зна и како ће јој се звати син.
Било је још неких детаља, али избледели су ми у
сећању. Вероватно имам њен рад на телефону, оном
старом, који више не палим...
Анђела је цео лист излепила хаљинама,
ципелама и шминком. Хеј, све и кад си девојка
заљубљена у моду, зар је живот само то?! То ме
утврдило у одлуци да, ипак, не идем са њом и
Софијом да гледамо хаљине за матуру по тржним
центрима. У фебруару?!
И тако смо се корак по корак, уз помоћ
наставника, психолога и родитеља, спремали да
донесемо прелиминарну одлуку о свом будућем
животу, јер она коначна, ипак, следи мало касније.
Мама ми је рекла да све то што смо сецкали,
лепили и замишљали, уопште није безвезе. Тако је
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она у једном часопису видела слику дневне собе
какву би желела да има. Искројила је то и убацила у
неку фасциклу са документима. Неколико година
касније, док су сређивали стан који су управо купили,
њој је из фасцикле испао папирић и она се укочила
када је схватила да је купила стан са идентичном
зидном, дрвеном библиотеком, баш као у дневној
соби са слике. И сада она свашта нешто сецка и пише,
све то ја проналазим по њеним ормарима и фиокама.
Наравно да је и мој тата имао нешто важно да
ми саопшти у вези са овим посебним периодом у мом
животу. Рекао ми је да будем паметна. Јер у овим
лудим годинама, које су, како је схватио, код мене већ
почеле, ја доносим многе важне одлуке. А најважније
је да одлучим да ли ћу да се узнесем или да се
разнесем!
-Вау, како је то поетски речено! Тата,
импресионирана сам!
Надам се да не морам да објашњавам смисао
онога што је писац хтео да каже.
&
Немам времена.
Мама
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&
Са тугом сам схватила да су моју генерацију
васпитавали без икаквог права на критичко
мишљење. Све смо само прихватали као највеће и
једине истине. Или сам ја била такво дете, дете које
је било послушно, а са друге стране и довољно јако да
провуче кроз систем све, а остане читаво?! Ко ће сад
то знати? Зато су ми бескрајно драги сви они који се
буне, које жуља, који би да мењају.
Јуче сам на улици срела једног бившег ђака,
сада студента. Лепо смо се исћаскали и он ми каже:
-Сећате се, професорка, како сам бранио оно
чудовиште?
Ја се насмејем:
-А како бих, Огњене, то икад заборавила?
Елем, радим „Капетан Џон Пиплфокс“, Душка
Радовића. Петаци умиру ко ће да буде капетан, ко
гусар, Пећина, Чудовиште. Свако мора да дође на ред. И
тако, прва екипа чита текст, стоје, крећу се онолико
колико могу, глуме, капетан се даје у акцију скидања
глава чудовишту, сви кличу, навијају, тапшу,
чудовиште вришти... и онда у ту гомилу улеће Огњен!
Уствари, он са клупе скаче на њих, нисам ни
приметила кад се попео! Он скаче да брани
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чудовиште! Није фер, сви су против њега! Деца падају
по поду, смеју се, мени баш и није смешно, јер одмах
страхујем да се неко није повредио. Срећом, није било
повређених, али су Огњену у жару борбе спале
фармерке! Он за то не хаје, пузи по поду држећи
капетана за ногу. Овај покушава да се ослободи, али
Оги не попушта. Чудовиште и морнари у шоку, почињу
да се смеју. Јој, и мени је много смешно, на тренутак не
знам шта да радим, да ли и ја да скочим „у море“ или
да заповедам „са кормила“. Молим Огњена да обуче
панталоне, што он и уради, али тек кад се капетан
предао.
Огњен студира на Правном факултету, каже
ми да жели да постане адвокат.
Ј. М.
XIII
Кад су се први зраци Сунца пробили кроз голо
дрвеће на Ташмајдану, кренули смо у кружење својим
омиљеним парком. Док смо били млађи, тамо негде у
нижим разредима основне школе, ми из „Старине“,
углавном смо се играли на малом Ташу. Родитељи
поседају на клупе и имају сјајну осматрачницу, стално
смо у нечијем видном пољу. Негде пред лето
процвета сво дрвеће и онда је много лепо. Нарочито
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је лепо дрво чији су цветови циклама боје. Оно је
уједно и једно од већих и врло је захвално за пењање.
Сада, у осмом разреду, стално откривамо нека
нова места и нове клупе. Већина мојих другара је
потпуно полудела за ховербордом, који им помаже да
дословно прокрстаре читавим парком и сниме
ситуацију. Вук и ја смо и даље пешаци. Он мисли да је
смешан и незграпан кад стане наховерборд, а ја се
нешто и нисам нарочито примила. Мада, морам вам
признати да кад се попнем на ховерборд, изгледам
страва! Ноге су ми два метра, мајке ми!
Тако једног муљавог пролећног дана шеткамо
нас двоје парком и дођемо да споменика Десанке
Максимовић. Питам Вука јел зна ко је то, он каже да
не зна ко је слатка бакута.
Вук је увек неозбиљан, он све окрене на шалу.
А ја баш волим Десанкине песме, читала ми их је мама
кад сам била јако мала. Сад их често читам сама,
нарочито кад сам муљава ко овај дан. Има доста
тужних, љубавних... Тог дана ми ето дошло мало да се
откачим.
Загрлим
бисту
и
кажем
свом
необавештеном дечку:
-Ова „бакута“ се зове Десанка Максимовић и
била је песникиња. Сигурна сам да знаш неке њене
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песме, ал се намерно правиш да немаш појма. Сад ћу
нешто да ти одрецитујем.
Њему постаје непријатно, свега ми. Али ја не
одустајем, почињем театрално да декламујем неке од
најдражих ми стихова:
„Сад једино кад над срећом стрепим
Да ли ће овај дан сванути облачним или лепим
Јер знам, ништа ми не може донети
Нечега чега нема...“
И како то изговорим, следим се. Вук ме гледа
и одмах схвата да није по среди никаква драмска
пауза, већ да се нешто дешава иза његових леђа.
Окреће се и заједно гледамо како из оближњег
ресторана излази нека група људи, мушкараца и
жена, а међу њима и мој тата. Весели су, смеју се и мој
тата држи руку на рамену неке жене и сви се
поздрављају, он и она се цмокну у образ и свако у
своја кола, хвала ти Боже, бар на томе.
Вук је све схватио, одлепио ме од Десанке и
чврсто згрлио. Почела сам да плачем и дуго нисам
могла да престанем. Сели смо негде у дубину парка,
сакрили смо се. Ја бих се завукла у неку рупицу у
дрвету, само да сам могла. И говорила сам гласно све
што ми је пролазило кроз главу. Тешила сам се да ово
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можда ништа не значи, да су вероватно били на
неком пословном ручку, да нису били сами, да су се
пољубили у образ, а не у уста, да су отишли
различитим колима, али све је било узалуд. Тог дана
сам својим очима видела тату у неком његовом новом
животу, о коме ја не знам ништа и о коме већ дуже
време размишљам и од кога страхујем. Иако ја све
верујем Српкињи, а она нам је говорила о томе да
маћехе данас нису ретка појава, али да нису као из
бајки, све лепе и сурове, него да су врло често добре и
пријатељски настројене, јер воле наше очеве, а самим
тим и нас, ја се и даље плашим неке потенцијалне
маћехе.
Вук ми је у том тренутку био једина и преко
потребна утеха. Био ми је све на свету. Сведок овог
болног догађаја, који не желим да испричам мами, јер
нећу. Нећу ни Софији, одавно јој више ништа не
причам. Вук ништа није коментарисао, осим што је у
једном тренутку рекао да су одрасли велики лажови
и губитници. Сви, а нарочито они што се праве важни
и велики. Нисам баш одмах схватила на кога је
мислио. Јер, у његовом животу је, на први поглед било
све идеално. Баш пре неки дан сам их опет видела у
новинама, сво троје на отварњу неке ревије.
Испоставиће се да је и код њих ово било затишје пред
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буру. Много гору од ове моје. И он је, као и ја, осећао и
пратио ветрове. Али, шта и кад предосећаш
катастрофу?! Где ћеш да се склониш?
&
Ноћас се опет неко посадио на љуљашке.
Цвилеле су сатима. Ти ниси чула? Благо теби. Много
сам уморна.
мама
XIV
Тренер ме пријавио за такмичење. Није ме ни
питао. Мисли да сам спремна и да сам у одличној
форми. Није сад то не знам какво такмичење,
Првенство Србије, али ајде.
Екипа из клуба уопште није лоша! Откако се
Софија окренула својој новој другарици, почела сам
интензивније да се дружим са Надом, иако је сва
блескаста, и са Аном и Миром из клуба. За такмичење
смо се заједно спремале, још од Бечеја зимус. Њих две
ретко изостају са тренинга, па су и мене повукле да
будем редовна.
На такмичењу пливам само један стил –
краул, 50 м. Он ми је уједно и омиљени. Њих две су
прсашице.

89

Трибине на 25. мају су биле крцате. Сви
родитељи су дошли. Мене гледају у проширеном
саставу: мама, тата, Марко, тетка и баба, које су
специјално због мене дошле у Београд. Они су много
више узбуђени од мене. Вука нисам звала, а није се
нешто ни интересовао.
Док стојим на стартном блоку и намештам
капицу и наочаре, размишљам о обавезном
распливавању. У базену су другачија правила него у
животу. Прво се распливаваш да би могао што боље
да отпливаш и да се не бисмо повређивали. У животу
за већину ствари нема припреме, само скочиш, а
мораш да пливаш најбоље што можеш.
Била сам добра, 28,54 секунди! Златна
медаља! Колико су ови моји навијачи вриштали на
трибинама! Док их гледам из воде, личе ми на гомилу
људи из неких примитивних племена. Како је срећа
смешна! Грлили су се и љубили међусобно! То ми је
било драже него медаља!
Ана је све снимила и окачила на Снеп.
Припрема, скок, пливање и злато. Није да нешто
волим да се хвалим, али ово је био мој дан.
Софија и Анђела нису одреаговале. Вук је
послао много срца.
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&
Данас смо имали Јесењи крос. Сећаш се тога?
Трчи цела школа, по разредима, прво дечаци, па
девојчице. Ја сам трчала са овим мојим шестакињама,
мало да их мотивишем, јер су биле све њањаве. Не воле
деца да трче. Ја обожавам! Цео дан се добро осећам!
Била сам 13-а! Чак није ни лоше!
Ј. М.
XV
Ближи се мој рођендан. Ја сам мајско дете,
тачније рођена сам 24.маја. А ближи се и крај 8.
разреда. Тензија расте, сви идемо на неке припреме, а
борба за оцене постаје сурова. Ђаци против
наставника! Свако мало се види неко уплакан на
ходнику. Неко ко није испунио своја (или
родитељска!) очекивања, тројка уместо четворке,
четворка уместо петице, и тако. Примећујем да
највише плачу они што су глумили „лудило“ целе
године. Дошло им до главе. Али, ово је „Старина“, није
„Хогвортс“ и наставници нису чаробњаци, па да баце
магију и онда пуј, пик, ништа се не важи, а камоли
прво полугодиште!
На српском радимо „Сумњиво лице“. Сви
полудимо кад је неко драмско дело и сви желимо да
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читамо по улогама. Српкиња се бори да нас обузда и
да час једноставно не експлодира. Што је најгоре, кад
је започела разговор о самом делу, пола њих га није
ни прочитало. Али, да глуме, сви желе. На крају часа је
деловала прилично исцрпљено. Пришла сам јој да је
питам нешто у вези са припремама за пријемни, кад
ето Анђеле:
-Знате - почиње она, обраћајући се
наставници и ја већ осећам непријатељство у њеном
гласу – била сам пре неко вече у Југословенском
драмском позоришту, гледала сам управо „Сумњиво
лице“. Глумци су то сјајно одиграли. Лепо је што се Ви
трудите да, док нам читате, помало и глумите, али
зар није једноставније да нас све поведете у
позориште, па да препустите то онима који заиста
умеју да раде, мислим глуме? - испали рафал и оде, не
сачекавши никакав одговор, ништа.
Ја стојим пред женом и стидим се уместо ове
што је управо запалила, блам ме, почињем да се
извињавам у њено име, јер то је њен став, ми други не
мислимо тако, сигурна сам, колико смо само
галамили и борили се...
-Пусти, Лоло, све је у реду. Није мене ово
заболело. Лакше је анимирати кад си на сцени, под
рефлекторима, још лакше кад седиш на некој
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савршеној гарнитури у неком студију, где када ти се
длака на глави помери, фризер утрчи да је врати. И
имаш шминку, и гардеробу која ти најбоље пристаје и
цела слика је сјајна! И гледају те и слушају људи који
су то одабрали, ту су својом вољом.Али дођи овде, у
ова четири гола зида, са сивим, старим људима који
те гледају из прастарих рамова, као са умрлица и
буди Сунце! Мораш да будеш Сунце, иначе је све
пропало. Већина вас тинејџера овде није добровољно,
основна школа се мора и овде сте јер морате! А ја
морам да будем Сунце, иначе ме у противном нећете
ни приметити, нећу постојати и ништа неће имати
смисла. Али, то је изазов, зар не? Сви ми, са ове стране
катедре, стално добровољно пристајемо на немогућу
мисију држања ваше пажње, и преузимамо на себе тај
ризик одговорности да вам саопштимо нешто вредно
и важно, животно важно што ћете ви после моћи да
употребите и да буде добро. И упркос декору, који је
такав какав је, а све и да смо у јарким бојама, као у
нижим разредима, све да смо и напољу, у парку, опет
би било исто. Много је тешко учити, још теже онда
кад ти се баш ради нешто друго. Много је тешко
прихватити одговорност за сопствени живот. Ви сте
још деца, тако рећи, али, ево, први избор се ближи.
Полако би требало научити да си и ти одговоран за
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изборе, дела, грешке. Много је лакше препустити све
то неком другом, па онда тог другог окривити за свој
промашен, досадан живот, лош дан, свађу са
родитељима. А ми наставници смо некако увек
дежурни кривци! Тако да ово није посао, Лоло, ово је
мисија! И сви који смо је прихватили и нисмо
одустали, победници смо! Свакога дана, колико
одржаних часова, толико победа. Тако да сам ја у
реду, Лоло, али бескрајно ти хвала на саосећајности.
Него, како си ти, јел све у реду?
-Наравно да јесте, хвала - а шта сам друго тада
могла да јој кажем?! Ја бих са овом женом могла у
неку експедицију. Осећам се потпуно сигурно у
њеном присуству.
&
„Побуну“ сам написала јер је свако дете из
Драмске секције желео улогу! А нигде нисам успела да
пронађем драмски текст са толико улога. Такође,
искуство ме је научило да деца скоро никада нису сва у
школи. Увек је неко одсутан и комад са много улога
немогуће је и пробати, а камоли извести. Зато нисам
увезала приче, него је у свакој два, највише три лика.
Али, за дивно чудо, успели смо неколико пута сви да се
скупимо и комад одиграмо у целости.
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Тако ме, после неког такмичења кратких
драмских форми, зове колегиница и каже ми да сам
добила награду за ауторски текст! Вау, обрадујем се!
Питам шта сам добила, а она не може да верује како
не знам.
„Добила си спа викенд за тебе и мужа у хотелу
са 5 звездица! Побогу, жено, шта си добила?! Диплому!
То си добила!“
Ј. М.
XVI
Негде средином маја, не сећам се баш тачног
датума, у школи ме је дочекала Софија са неким
брижним, сапатничким изразом на лицу. Одмах сам
предосетила катастрофу. Питала ме је где је Вук, да
ли сам га видела, ох боже, како је то страшно...
-Е, лакше мало, не капирам ништа. Шта бре,
дал сам га видела, јел умро неко, шта си се
преподобила?! Осам је сати ујутру нисам још никог
видела, а камоли Вука. Зашто?
И она почне да ми прича.Синоћ је изашао
неки часопис.На насловној страни су Вуков тата и
његова нова жена. Схватим све одмах, и Вукови се
разводе, само је он то, изгледа сазнао из новина. То је,
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ваљда, та друга страна медаље кад си позната
личност.
Не знам шта да јој кажем, вадим телефон,
морам одмах да га позовем. Недоступан је. Почиње
час. Њега нема. Имамо блок из техничког.Да није
случајно промашио групу? Упадам у суседни кабинет.
Нема га дефинитивно. Излазим напоље. Први пут у
животу бежим са неког часа, али ово није због часа.
Трчим до Вукове зграде, салон је затворен, још увек је
рано, отварају тек у 10. Размишљам да ли да звоним
на интерфон, али долазе неки људи који звоне на
интерфон! Брзо схватам да су то новинари. Нико им
не отвара, наравно. Шта ћу сад?
Тешко је кад ти се родитељи разведу онако
културно да све остане у ваша четири зида, како ли је
тек кад то гледа цео град?! Чуј град, цела земља и још
неколико приде у којима је такође био селебрити. Ал`
шта те брига за њих, тамо никог не познајеш и нико
тебе не познаје. Најгоре је овде у твом граду, крају,
улици и школи.Размишљам... немогуће је, мора да су
нешто знали, али он би ми рекао, рекао би ми
сигурно, па ја сам онај дан пред њим у парку
исплакала реку суза.
Вратила сам се у школу. Почео је мали одмор.
Налећем на разредног. Нисмо баш у неким
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другарским односима, човек се просто не ближи ни са
ким, али ради свој посао. Одмах му се пријављујем.
Питам га јел он нешто зна. Каже, јутрос га је звала
Вукова мама. Због новонастале ситуације, Вук неће
долазити у школу неко време. Он, разредни, ће нам то
саопштити данас на одељењској заједници.
Онда сам се скљокала на клупу у ходнику.
Дечко кога волим и његова мама су морали да
побегну из сопственог живота, јер је он престао да
буде њихов. Сад морају да направе неки нови. А ја?
Шта ће бити са мном? Хоће ли у том новом животу
бити места и за мене? Ух, како сам себична.
Размишљам о себи, а они морају да се крију. Али, ја
бих њега позвала. Са неког фиксног телефона, са
скривеном идентификацијом, из свемирског брода. Ја
бих њега позвала.
&
Отворила сам профил на инстаграму.
Наговориле ме другарице. Уосталом, неко у овој кући
мора, кад си ти још увек Успавана Лепотица! Шалим
се, наравно! Ти знаш да сам ја „модел 1975“ и да се не
сналазим баш најбоље на друштвеним мрежама. Али,
инстаграм је лудило! Како је тамо добар живот!
Гледам и питам се живим ли ја уопште?! Ни вас, своју
децу, изгледа, не волим како треба. Ни једном вас
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нигде нисам окачила, а могла сам на фејсу, па напишем
нешто у фазону „sinesaneofmylife“ или нешто слично.
Не вреди, не умем да се сетим телефона тј.сликања у
кључним моментима. Мени кад је лепо, ја баш уживам.
Ту сам где сам, са онима са којима сам, ваљда, желела.
И зашто је онда морање да то види цео свет?! Како ми
је екстра, па сутра да ме прозивају и да ми завиде. Ја
се бре, пола живота трудила да ме не провале, где сад
све да пустим?!
А, ти, Лоло, опрезно. Сад сам озбиљна. Супер
ти је дошла ова пауза. Него, кад се вратиш, хоћеш ме
запратити? 
Мама
XVII
Дошао је у школу после недељу дана. Толико
се нисмо ни чули. Има нов број, дао ми га је. Како сам
ја провела тих седам дана, њега није занимало. Али ја
се сећам. Учила сам више него целе школске године и
пливала сам као да се спремам за светско првенство.
Увече бих била толико уморна да сам буквално
заспивала пре него ми глава дохвати јастук.А шта сам
друго могла?! Мама није нешто била много
заинтересована за „новинску аферу“, тих дана се
убијала од посла. Марко и ја смо више били код тате, а
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тек он ми није био никакав саговорник. Причала сам
са Аном и Миром на тренинзима и то је све.
У школи га нису много запиткивали. На оном
часу одељењске, разредни нас је замолио да имамо
разумевања. Наш разредни је ОК, али није нешто
вешт ни издашан на речима. Како и да буде кад
предаје математику?! Све смо схватили и без те
његове реченице. Шта уосталом и да га питамо?!
Можемо само да му пожелимо добродошлицу у
друштво нас ветерана.
Уствари, лажем! Било је и знатижељних!
Софија, на пример! Пришла му је као неком
болеснику:
-Јао, Вуче, па како си? Па, где сте ви сад, а како
ти је мама?
Није јој ништа одговорио. Ни са ким није ни
причао. На одмору је играо баскет.
Видели смо се после школе. Уствари, сачекао
ме је на улазу у базен кад сам кренула на тренинг. На
који после нисам ни отишла. Да не бих додатно
објашњавала код куће, поквасила сам купаћи у
фонтани и завукли смо се на клупу.
Његова мама је знала, има томе већ неколико
месеци. Мада, каже, годинама уназад ствари нису
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функционисале, али због њега, јавности... покушавали
су. Слушам га и све ми је то невероветно. Све оне
слике по новинама, путовања, рођендани... како
можеш све то да радиш ако ти се не ради?! Ето,
изгледа можеш.
Оно што није знала била је та насловна
страна. Па, мало је рећи да су се шокирали. Иселили
су се из стана. Радили су то ноћу, да их новинари не
би сликали. Мада, изнели су само гардеробу и неке
личне ствари. Мама је већ скоро била све
припремила. Пре неколико месеци је аплицирала за
америчку визу. Иду код њене сетре у Америку. Али,
хтела је да сачека крај школске године, Вуково
матурско вече, да се лепо поздрави са другарима....
-Молим???! - у глави ми ударају бубњеви.
-И кад си ти то сазнао? Чекај, месецима већ
знаш да идеш у Америку? Кад си мислио да ми кажеш,
да ли си уопште мислио да ми кажеш? - скоро да сам
викала.
Куне ми се да није знао ништа. Није хтела да
му прича ништа, није желела да му упропасти
матурско. Сад је све небитно, и матурско. Купили су
карте. Путују 6. јуна.
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-Чекај - срце ми бије као лудо - како путујеш 6.
кад је пријемни 15. јуна? - питам, а плашим се
одговора.
-Нећу полагати пријемни, Лоло, не враћамо
се. Ми се селимо у Америку. Мама и тетка су ми нашле
неку добру средњу школу, која даје стипендије
спортистима. Мени, као ватерполо репрезентативцу,
многа врата су отворена - рекао је, а ја сам остала
жива.
Није ми добро. Почећу да плачем сваке
секунде.
-Шта нам, бре, раде ови маторци? Хеј, па
нисмо ми лутке, нисмо кофери. Шта са нашим
жељама, осећањима, потребама?! Јел нас неко нешто
пита?! Како, бре, Вуче, све ово сад?!
А сутра ми је рођендан.
И ту сам пукла и почела да плачем. Рођендани
су она ствар која, ако ти је добро, учини да ти буде
још боље. Али, ако ти је не дај Боже лоше, биће ти још
мнооого горе.
&
Питам се ја тако понекад, није да се не питам.
Откуд ја овде? Никад нисам маштала да радим у
школи. Уствари, ја нисам уопште маштала да ћу
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икада да радим. Било ми је добро, волела сам да
читам, много, страсно, све. За мене је писац био више
него обичан човек, и прво сам све прочитала па ми се
тек онда дешавало. Замало да се грдно проведем. Као
девојчица која је свашта прочитала, нисам хтела да
прихватим од живота ништа мање. Све је требало да
буде величанствено, узбудљиво, паметно, достојно
романа! А у ствари ни не приметиш како време клизи
и како је све велико састављено од мноштва малих,
само на први поглед, небитних дешавања.
И како, лепе ствари, мирни дани нису предмет
ни честе приче, а камоли књижевности. Док,
непријатне ствари, узбуђења, авантуре, то су добре
ствари, оне се препричавају надугачко и нашироко. А
сваки човек, ако је нормалан, тежи ка успостављању
мира и равнотеже. У супротном, брзо је THE-END и
није HAPPY.
Ј. М.
XVIII
Нисам славила рођендан. Мислим, није била
никаква журка.Нас осморо смо отишли у Мек. Вукова
мама ми је послала парфем. Није ни крио да га није он
бирао. Одсутан је. После смо свратили у парк. Отишао
је до дисконта и вратио се са пивом и флашом вотке.
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Препала сам се. То је озбиљно пиће, а нас
преслишавају и за гуарану и сомерсби.
Молила сам га да то не ради, мени за љубав,
рођендан ми је. Није ме послушао. Балша, Борис и
Јован су му се придружили. Мало су пили, мало
просипали. Било је одвратно. Отишла сам сама кући.
Поклоне сам заборавила на клупи, па је Ана трчала да
ми их донесе.
Мама ме гледа испод ока ових дана. Каже ми
да је дошао тата.Ту је већ неко време, чека ме.
Пољупци, али намрштени погледи.
-Лоло, осећаш се на алкохол. Где си била? имам осећај да већ дуже време жели да ми очита
буквицу, ево сјајне прилике.
-Лоло, ниси ваљда? - мама се придружује.
Марко је препаднут. Требало би да је у кревету,
прошло је десет, тако да све доживљава још
интензивније, очи су му широм отворене.
-Нисам пила, шта вам је - започињем одбрану,
која ме нервира, јер ништа нисам скривила.
-Зашто се онда осећаш на алкохол? - иследник
је ушао у улогу.
-Зато што је Вук пио - шта ћу, истина је некад
једино решење.
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Није ми много помогла. Мој отац бесни,
говори да је знао да ће све ово једном да се деси. Она
,овде мисли на маму, није у стању да сама брине о два
детета. Ево, бацио је бомбу. Тако је то кад су
родитељи растављени. Сваки проблем који имају са
вама врло брзо постаје онај главни проблем између
њих. Па, они да су могли да се усагласе, не би се
развели. Тако да само треба издржати тај први налет,
све после нема везе с тобом. Она каже да ни не брине
сама, заједно су у овоме. Нису, каже он, јер да јесу и да
се он питао, његова ћерка се никада не би забављала
са тим малим фићфирићем, о чијим родитељима
бруји град и штампа.
-Не зови га тако - опет почињем да плачем, у
последње време ми за сузе треба нешто мало више од
три секунде.
-Ти ћеш да ми кажеш како да га зовем?! Ево
сад је почео и да пије, супер! Вероватно и пуши.
Уосталом, ти си тек 8. разред и не треба да се
забављаш ни са ким. Шта је следеће?
Ту вриснем и прекинем га. Јер, нема следеће.
Нема ништа више. Вук се сели у Америку.
-Ма баш ме брига, срећан му пут. Само нек
полети што пре. Надам се само да га нећеш чекати баш не одустаје.
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Ту ми је било доста. Трчим у своју собу,
залупим врата и окренем кључ. Он трчи за мном, још
би нешто да ми каже, хвата кваку и чујем туп ударац.
Није знао да сам закључала и закуцао се. На моменат
ми је смешно. Смејем се и плачем истовремено. Ово је
лудило.
А данас ми је „диван дан“...
XIX
Кажу старији да тако почне са рођенданима.
Нису то лаки датуми. Подвлаче се црте, броје
пријатељи, неостварене жеље... Супер је кад си дете.
Једноставно је. Пожелиш жељу, дунеш у свећице,
добијеш поклоне... Жељу после кажеш мами и тати и
велике су шансе да ће бити испуњена.
Мама је, па мало је рећи, забринута.
Немампојма да ли и шта прича са татом. Он се од оног
дана није појављивао. Каже мама, оставио ми је новац
за матурску хаљину. Али они не знају шта има ново.
Немају појма да је не идем на матурско и да слободно
могу тај новац да преусмере. Пратилац ме је испалио.
Кад буде матурско, Вук је већ прелетео океан. Како је
то огромно! Између нас ће бити много држава и цео
океан!
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-Ајде, Лоло, не буди луда - на маму је ред капирам ја да си се баш заљубила, али хеј, ово је тек 8.
разред. Морам признати, тата је у праву (Опа!!!).
Отишло је то мало предалеко. Пусти дечка, видиш да
му није лако. Они беже, Лоло. Не знам да ли можеш да
схватиш тежину целе ствари. Жена се иселила из свог
дома, није више њен. Много су то болне ствари.
Сигурна сам, из онога што о њој знам, да покушава на
све начине да заштити дете. Много си се ти ту
упетљала. Поздрави се лепо с дечком и приони на
учење. Остало је још мало до пријемног.
Ови људи су луди! Цео свет је полудео.
Затварам се у собу. Намерно не учим. Не радим ништа
по цео дан. Не идем ни на тернинге, јер морам да
учим за пријемни.
XX
Вук је лоше. Већ се удаљио од мене. У школи
се договарају да му направимо опроштајну журку.
Балша је рекао да су му његови дозволили да буде у
њиховом стану. Договор је пао на последње вече, оно
пред пут, дакле 5. јуна.
Ја то не могу. Једноставно не могу да дођем.
Рекла сам то Вуку. Он је рекао ОК. Њему је све постало
ОК. И то је ужасавајуће! Никада није био нешто речит,
али сад је потпуно завезан. И мирише на цигарете. На
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клупи у парку је конзерва пива. Неком локалном
пијанцу плаћају да им купује алкохол. Мада, остали су
то урадили једном, двапут и престали. Ово је наш
крај, сви нас знају, али њега као да је баш брига што
ће неко да га види са цигаретом у руци. Ближи се
пријемни, ко је луд да сад испитује границе. Вук нема
пријемни, њему се све може, ко ће да га спречи,
изгрди. Отац? Заузет је својим новим животом. Мајка?
Покушава да их спасе, не зна где удара. Тренер? Да,
њему би било стало, али и то је сад небитно. Он
одлази, сели се, не живи и не тренира више овде.
Решила сам да прекинем ту агонију. Ја сам га
позвала и замолила да дође да се видимо. Хтела сам
да се опростимо насамо, а не на журци и пред
публиком.
Понела сам једну своју огрлицу, уствари
кожицу са тегет каменчићем. Потпуно је unisex. Може
да је носи. Он није размишљао тако романтично и
није ми понео ништа. Могу гутљај пива, ако хоћу.
Нећу, хвала. Изнела сам му свој план. Бићемо на
мрежи.А шта друго? Не могу да поднесем растанак,
коначност, то као никад више... Јесте да је он погасио
све своје налоге, али кад се среде тамо, опет ће бити
активан. Уосталом, долазиће да се види са оцем. Он
ме погледа разрогачених очију. Каже, не мора ако
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неће, мама је добила, тј. дао јој је пуно старатељство.
Не, не мисли да ће долазити да се виђа са татом. Он
мени ово ради намерно. Намерно ме гура од себе. Е
па, толико га бар познајем. Тако Вук пати, нападачки.
-Нема потребе да се више задржавамо –
кажем - Срећан ти пут! Јави се ако будеш желео.
Нисмо се ни пољубили. Сатима сам плакала те
вечери. Није фер. Нисмо заслужили овакав крај.
&
Кад си то почела да пијеш кафу сваки дан? Кад
деца уопште почну да пију кафу? Да ли да изгуглам?
Кафа је, уствари, позив на дружење. Па јесте, ко још
каже, хоћеш да се дружимо, него се зове на кафу. И то
је сада, ваљда, тај прелазак са зидића до кафића у
парку. Психолози кажу да у томе нема ничег лошег,
ако постоји умереност. Е, али младост и умереност
не иду често заједно. ОК, ајде, ако је због дружења, али,
молим те, не претеруј и по могућности, без кофеина!
Сећам се, и ја сам почела да је пијем у 8.
разреду. Видела сам од својих родитеља, а онда сам са
другарицама превртала шољу. Гледале смо тренутну
ситуацију и боле жеље. Увек су биле у вези са неким
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дечком, бар ове моје. Сад нема превртања шоље?! Као
што нема ни ластиша 
мама
XXI
Шта ћу ја тамо?! Преслишавам се за сваки
случај. Да патетишем и слушам „Хеј другови, јер вам
жао, растанак се примакао, примакао, примакао...“
И још сам једну одлуку донела. Ако, али само
ако, одем на то матурско вече, отићи ћу у старкама!
Без лажних очију, трепавица, ноктију и косе. Само ово
моје! Носићу ово моје лице, уместо да плаћам некој
ликуши да ми нацрта неко ново лице. Специјално за
ту прилику. Јер онда то није то! То лице није ишло у
„Старину“ 8 година! Шта има онда да тражи на
матурском?!
Срећом, више по мене, него по њих, нисам им
упала на хепенинг. Моја, до јуче најбоља другарица,
успела је да ме од тога одврати. Мада јој главна
намера није то била, него нешто сасвим друго. И
тешко ми је ово да признам, али успела је.
Седим ја тако код куће, слушам на слушке „irie
FM“ и клизим, клизим у нирвану, кад ми ђаво не да
мира и пребацим се у виртуелно. А тамо ме дочека
сопствена смрт – УЖИВО.
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My BBF Софија качи на Снеп журку код Балше.
Као, ко је ту, шта се ради, дал мешају црну и златну
или је температура, и онда, сасвим у ћошку, за
незаинтересоване једва видљива сцена, али ја сам
заинтересована и видим, како се Вук љуби са
Анђелом. И шта ћу, гребем ноктима, гутам сузе,
кнедле и слине, али ипак склизнем. Шта ћете, дешава
се и најбољима.
XXII
Свега после те вечери сећам се као кроз
паучину. Ја плачем, много плачем, до гушења, мама је
прво љута, ја не спавам, мама је забринута, јер све
због чега се не спава јесте важно и страшно. Не идем
на скуп звани мала матура или прва проба за свадбу.
Толико уложеног труда! За шта?!
Али, оно теже тек долази. Губим појам о
времену, јер сам у неком полусну. Мама ме буди, ја
питам: „Јел одлетео тај авион?“Она каже: „Данас је
српски.“ И ја узимам неке оловке са стола, она ми гура
у џеп чоколадну бананицу. После, кад је једем, има
неки чудан укус, не може да се сажваће. Провалим,
једем и омот.
Да ли су ме гледали? Вероватно. Да ли су ме
оговарали? Још вероватније. Сви воле да гледају кад
се неко разбије и да у себи захваљују Богу што се то
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није њима десило. Него ономе ко је то заслужио, они
нису хвалабогу. Да ли сам ја њих гледала? Не, ја сам
видела само тај папир испред себе и своју шифру. И
било ми је супер што сам шифра, а не Лола, јер њој је
тих дана било много лоше.
После смо попуниле листу жеља, спаковале
кофере и Марета и отпутовале на Тасос. Није ми било
ништа боље.Где год одеш, себе носиш. Никако ми није
ишло то са дизањем. И тог малог, клустрофобичног
грчког острва се једва сећам. Мама ме маже кремом
да не изгорим, храни ме дињом и лубеницом. Нека
знатижељна земљакиња и сапутница из аутобуса
којим смо се возили читаву вечност, пита маму: „Шта
је девојчици?“ - онако полушапатом, гледајући ме
испод наочара. „Мононуклеоза“ - мама слаже и остане
жива. Ја је погледам, она каже: „Па скоро да јесте. И то
ти је болест срца.“
Моја мама појма нема биологију ни
географију. Ово морам да споменем, јер је ту табула
раза. Ко би нормалан повео на плажу дете са
мононуклеозом?! О географији, тек да не причам.
Питам се само да ли је знала колико је ово острво
удаљено од Београда? Моја мама је спремала
пријемни за књижевност на Филолошком факултету,
али је у последњем тренутку отишла на енглески. И
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то је и завршила. Тако да је она више поетски, него
реални тип. Ал то сте, вероватно, већ схватили.
Онда се, кроз јару сунца и морске пене,
појавио тата. Иако ми је већ данима израз лица био
исти безизраз, ово је стварно било велико
изненађење. Пала ми је вилица, баш као и мами.
Једино је Марко био потпуно миран:
-Татице, знао сам да ћеш доћи. Ајде да се
купамо заједно! Ајде, ускачи! - отпевао је мој мали
брат.
-Ево, само да обучем купаћи. А ви, девојке,
како сте? - скрозира ме погледом - Лоло, омршала си.
И тако, као сад је све супер, и који ћемо
сладолед, Лоло, ајде скачи, оћеш оно ја зароним, ти
ми станеш на рамена, па урадиш салто, хајде да то
научимо и Марета, ајде, скачи...
-Не могу, тата, удавићу се.
Сећам се његове фаце у том тренутку. Никада
је нећу заборавити. Схватио је. Мислио је да је
довољно то што је дошао, донео себе и своје
феноменално расположење и сад ће он нас на брзину
да уведе у своју еуфорију, спасиће целу ситуацију и
вратиће нас кући све на своје место, као да се ништа
није догодило. Е, па, јесте, догодило се доста тога.

112

Мислим да му је тек тада, у том тренутку, сва
озбиљност тога колико ми није добро, допрла до
свести.
-Јесте тата, освајачица златне медаље на 50m
краул, не сме да уђе у грчко море дубоко једва нешто
више од метра, јер ће да се удави, јер нема ваздуха у
плућима, плитко дише, не једе... ни мама не једе, нема
кад, јер ме носи по овом острву, ослањам се на њу док
ходам, маже ме кремом као да сам беба, храни ме и
труди се из све снаге. Мени је жао и срамота ме, али
не могу да се тргнем. Лепо што си свратио, тата наравно да му све ово не кажем гласно.
Тог дана нас је одвео на вечеру. Хтела сам да
будем ту, свега ми, дала сам све од себе да поједем
парче јагњетине са све оним биљчицама на њему.
Мама је била срећна и мени је било драго због ње.
Гурала ми је и хлеб и кромпир. Марко је свечано
изјавио да је сада све у реду. Опет смо стара породица,
тата се вратио и Лола једе. Они нису ништа
прокоментарисали. Мени је било жао Марка и
његовог неодустајања од тога да ће све бити добро,
као пре. Јадничак, тата се није вратио, а ја сам
повраћала целу ноћ. Мама опет није спавала.
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Једино што је било добро је то што нисмо
морали да се враћамо аутобусом, него са татом
колима.
Уствари, да будем искрена, десило се још
нешто. И то непосредно пре него што ће нам се тата
придружити. Поред нас је на плажи била једна жена
из Новог Сада, са сином. Она и мама су после пар дана
почеле да се препознају и јављају једна другој. Син је
можда коју годину старији од мене, много је сладак и
чинило ми се да је он довео своју маму, а не она њега.
С времена на време до мене је допирао њихов
разговор, мада нису нешто ни гласни ни много
причљиви. Јао, мени је тај њихов нагласак много
симпатичан. И онда сам почела свакодневно да их
кришом посматрам, заштићена наочарима, испод
качкета... Нисам рекла мами ни реч, она ми је
скретала пажњу, као види, Лоло, фини људи, дечко је
баш сладак, да их позовемо на кафу... ја кулирам, као
нисам ништа приметила, који дечко, ма дај, не пије
ми се кафа, она каже не мораш кафу, то се само тако
каже, можеш и лимунаду. И онда нас Дубравка, тако
се зове Новосађанка, позове на кафу! Син се зове
Александар и много је сладак! Док сам га кришом
посматрала, нагађала сам шта тренира и прво ми је на
памет пала одбојка. Висок је и витак, фудбалер није
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сто посто. И браво за мене! Да, тренирао је одбојку,
али последњих месеци паузира. Иде у гимназију,
завршио је другу годину (опа!), рачунарски смер,
годинама се већ бави роботиком. Марко одлепио! Не
знам баш тачно да дефинишем шта се са мном
догађало, али одједном сам била и жедна и гладна.
Попила сам своју лимунаду скоро из једног гутљаја и
слистила мамин кексић који је добила уз кафу.
Причали смо о свему. Прво сам, наравно,
морала да пустим Марка да задовољи своју
радозналост. Јел правио робота? Јесте!!! Прво место
на такмичењу из роботике, био на светском у
Шангају, где је Шангај, добио стипендију, шта је то
стипендија... и тако.
Е, онда мало он. Био је културан, врло
културан, онако некако на дистанци. Мало нам је
запињало у причи, мени се нешто завезао језик, а
паралелно ослушкујем разговор наших мама. Плашим
се да ова моја не почне да прича о мени и томе шта ми
се десило. Али, њих две су отишле у неком другом
правцу, хвала ти боже!
Рекао ми је да имам лепа рамена. Мени она
лимунада у стомаку почела да кључа. Маре се убаци и
пита: „А, ја? Каква су моја рамена? И ја тренирам
пливање.“ Онда се Алек, тако га мама зове, као
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изненади. Зове ме да скачемо са стене на плажи. Ја
прво као одбијем, али онда кад смо почели да се
кувамо, шта ћу, где ћу, ајде у воду. Било је страва!
Алек добро плива и добро скаче! Помагали смо једно
другом приликом изласка из воде и мајке ми, мене
као да је сваки пут кад би ми дао руку, дрмнула нека
струја.
Сутрадан су отпутовали. Пре него што смо се
поздравили тог дана, прокоментарисао је нешто у
стилу како је неписано правило да ти је последњи дан
на мору увек најлепши. Питао ме је на којој сам
друштвеној мрежи. Силно се изненадио кад сам рекла
да нисам ни на једној, тренутно. Он је на Инстаграму,
@white-еyed. Па, ако се вратим, могу да му се јавим.
И тако, Алек је отишао, а ја сам, из непознатих
разлога, потонула још дубље. Онда је дошао тата и
наставили смо сво четворо до повратка кући.
У Београду смо само преноћили. Ујутру смо
мама, брат и ја сели у ауто и отишли код бабе у село.
Мама има још два дана годишњег одмора и жели да
посети своју мајку и баку. А и баба жели да види нас,
сигурно су јој испричали да сам у некој врсти
обамрлости, па вероватно и она брине.
Моја мама је цело своје детињство провела у
овом малом месту и врло је везана за њега. Брат и ја
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овде никада нисмо дуже боравили, јер су увек биле
неке околности које су нас одводиле на нека друга
места. Али, волимо своју једину бабу и ону прабаку,
која живи попут неке крхке биљчице, али прича
нормално и често се смеје.
XXIII
Чим смо стигли, баба је сва срећна, почела да
нам прича како је прочитала свашта нешто о неким
лековитим водама и да један баш такав извор постоји
близу њене куће, на путу према планини Рудник.
Мама је гледа као да је пала са Марса, пита је зашто
она сад о томе, коме треба та вода и за шта.
-За све! - виче баба – ето, на пример за твоју
вратну кичму и за оне проблеме које си имала са
прехладом бешике!
-Па, како сад и за врат и за бешику, шта
причаш то, мама? - сви разговори између моје маме и
њене маме су нека врста дебате, где моја мама
покушава да уразуми своју маму, али никада не успе.
Питам се јел то тако са свим мајкама и ћеркама и јел`
траје цео живот? Пошто моја мама уопште није тако
млада, а још се са својом мајком расправља.
Онда је баба дохватила нутри булит и
смућкала нам чаробни напитак број један. Мама,
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наравно, не може лепо и мирно да узме и попије
послужено, него мора да детаљише и да пита шта је
унутра. А онда баба почне да набраја: тиквице,
першун, шаргарепа, јабука, банана и рецимо,
краставац.
-Па јел се слаже све то, мама – пита моја мама
са забринутим изразом лица, који још говори да је
баба сад стварно претерала и да јој се мора стати на
пут и коначно рећи не! Али, авај, Маре и ја већ срчемо.
Нама је некако код бабе све супер и уопшта нам није
јасно што се и мама мало не опусти.
-Их, бре, како се не слаже! Мене је овај нутри
булит опоравио и подмладио! А уосталом, то вам је
ручак, па ћемо после да видимо шта ћемо и шта вам
се свиђа у башти - рецитује баба. А онда наставља:
-Како си ти, Лоло, баш силепо мршава, љуби
те баба!
Ту се моја мама дефинитивно загрцне и да не
би почела да драми, јер ће вероватно и да заплаче,
изађе напоље. Него, да вам причам мало о мојој
баби.Она није баш типична жена са села. Баба је била
медицинска сестра и када сам се ја родила отишла је у
пензију. Никада се није бавила пољопривредним
пословима, него је тек у пензији решила да посади
неку баштицу у дворишту, иза куће. Али, нема среће,
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све јој поједоше зечеви, срне и срндаћи, јер се кућа
налази у ловачком резервату.
Даље, моја баба много воли да чита, мада у
последње време чита само књиге са полице за
самопомоћ. Тих није било много кад је она била
млада, па су, ето, сад дошле на ред. Мојој мами, по
сопственом признању, није било лако са бабом. Ова ју
је стално нешто „поправљала“, није било лако живети
у складу са њеним правилима. Љубав према књигама
баба је пренела на обе своје ћерке, али и дан данас
уме за маму да каже да је невероватно колико тога је
прочитала, а опет је за многе ствари „глупа“. Мама се
брани и каже да не могу књиге баш свему да те науче.
Е, ту се слажу. Али, баба сматра да оно што не могу
књиге, може рад и ту је тачка. Што се тате тиче, њега
пред нама не коментарише, мислим да се уздржава. И
још нешто. Баба има једну необичну девизу, коју
често понавља:
„Човек не живи да би јео, него једе да би
живео!“- ово је други део њене животне филозофије.
И зато мојој мами сместа позли кад баба примети
како сам дивно мршава. Јер се мама плаши да се не
разболим, а баба мисли да све болести долазе од
прекомерне килаже и цигарета.
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Интернет је довела до куће, али га није
пустила унутра. Мислим да је то зато што га још није
„провалила“. Ух, свидеће јој се више него нутри
булит!
-Него, хоћемо ли по воду? - пита маму.
-Ја и даље не разумем шта ће нам, али ајде мама зна да је боље да одустане -А зашто је ти ниси
већ донела? - пита бабу.
-Е, прилаз је мало незгодан. Треба ми помоћ,
стрмо је, бојим се пашћу са свим тим балонима. Па
сам мислила да ти сиђеш. Ја ћу да возим до тамо, да
ти не разбијаш свој ауто по овим нашим рупама.
Јао, бабин ауто! Марку су већ засијале очи и
спустио је игрице из руку. Бабин југо је веће узбуђење
него ролер костер у луна парку у Грчкој! Овако иду
наши дијалози током вожње:
-Јел су ово затворена врата, баба? – ваљда јесу
– Баба, а шта ако пропадне под? – ваљда неће. – Баба,
јел се уопшта отвара овај прозор? – отвара се ваљда,
шта га знам!
А тек какву буку прави тај мали југо, као да је
шлепер на узбрдици. Кад нас је неколико унутра и
неко нешто каже, нема шансе да га је ико чуо и
разумео до краја, а да му није читао са усана. Мама
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луди од бабиних кола. Моли је да купи нова, ево она
ће јој помоћи ако нема, („Ти мени да помажеш, нека
хвала!“), али баба упорно одбија. Каже, југић је служи.
Вози га по локалу, чак га редовно и региструје. Мами
није јасно како уопште пролази технички преглед.
Баба каже да југићу ништа не фали, него се она у том
Београду много размазила и покондирила па јој сад
ништа не ваља. Ни југо, ни кравље млеко, ни домаћа
јаја.
У сваком случају, мама је строго забранила
баби да било где даље вози Марка или мене. А што се
млека и јаја тиче, мама стврано не жели кравље
млеко ни у кафи, ни јаје од коке која кљуцка свуда
туда. Њен желудац то више не може да свари, иако је
на томе одрасла. Баба јој не верује, каже: „Сноб!“
До извора се возимо бабиним колима. Кад
стигнемо, баба и Маре остају код аута, а ја се спуштам
са мамом пратећи утабани путић. Није нарочито
стрмо, само је прилично обрасло у разноразно
растиње, које претећи изгледа, а богами и гребуцка и
чују се свакакви звуци. Баш се питам какве ли све
животиње и животињице ту обитавају. Баба одозго
упозорава да се пазимо змија. Могу да се закунем да
нас сад посматрају. Али, мама гази као војник!
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-Какве змије? Ово је мој крај, ја сам одрасла
гледајући на ово зелено, ово је ваздух који сам
удисала. Цело моје биће спојено је са овом земљом. Не
може мени тај отров ништа (ваљда мисли на то ако је
ипак, којим случајем, уједе нека змија која је, ето, није
препознала). Али, већ сам вам рекла за моју маму,
непоправљива романтичарка. Она и баба су, уствари,
исте. Само што за разлику од бабе која то види, моја
мама још увек не види.Мене, реално, мрзи да јој
отварам очи. Доста ми ове моје муке, где сад и њу да
поправљам. Силазећи, пролазимо поред неких
рушевина одакле се, мајке ми, чују људски гласови.
Не могу да не бацим поглед, мада све делује сабласно
и имам шта и да видим. Неколико малих
просторијица, величине мање оставе, у свакој од њих
по једна зарђала када... све подсећа на сценографију
достојну неког хорор филма. Пратећи гласове,
долазимо до централне просторије, која неме кров,
него само потпуно оронуле остатке зидова. И, унутра
је базен, ваљда! Што би рекла моја баба! На тим
остацима од зидова стоји на десетине огромних
скакаваца, а доле у води две бакуте и један деда. У
купаћим костимима. Једна бака се управо обукла.
Моја мама каже добар дан. Ја се не усуђујем да
проговорим, замишљам да су то, вероватно, нека бића
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из свемира и ако отворим уста, улетеће у мене и
бациће ме у тај базен, и онда ја нећу моћи да се сетим
како се плива и удавићу се. Јој, само да не сањам ово.
Али, бакута каже мојој мами:
-Добар дан, девојчице! Јесте дошле да се
окупате? Мама каже да нисмо, него хоћемо да
захватимо воде са извора.
-Ако, душо, ако. Одлична је вода. Ево ми из
Лазаревца дошли овде да се окупамо. Долазимо већ
годинама. Онда је излистала све своје болести против
којих се она бори и овим купањем.
-Требало би и ви да се окупате. За сваки
случај - препоручује она.
-Јој – гледам према путу – само да не чује моја
баба, одмах би наредила да скочимо. За сваки случај.
Међутим, баба нам више није у видном пољу
и нас две храбро настављамо даље спуштање. Ту где
извире вода коју треба да захватимо у три канистера
од по 5 литара, није много страшно. Све је лепо, чисто
и зелено. Жубор изворске воде звучи потпуно
умирујуће. Размишљам како, ето, нисам ни гутљај
попила, а боље ми је, већ од самог звука.
Кад смо се вратили кући, баба је свима сипала
по чашу.
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Питам је какво је оно чудо од рушевина које
смо виделе. Она каже да је то место некада било бања,
надалеко се прочуло да је вода лековита. Увек је
народ ту долазио. Али, постоји нека нејасноћа коме
то, уствари, припада: месној заједници или манастиру
или неким другим власницима и њиховим
потомцима? Па је било разних покушаја да се среди.
Неки странац, родом одавде, уложио је новац, онај
базен тада је био пун купача, чак више омладине него
стараца. Кратко је то трајало, затворили су га. Моја
тетка се, као тинејџерка ту купала, а кад дође кући,
падне у несвест. Базен је био напуњен бањском водом
која снижава притисак. А и мама и тетка имају низак.
Баба завршава закључком да је фер да бар вода и
ваздух могу да припадају подједнако свим људима.
Марко каже да ће тако бити још само мало. Баба на то
каже да јој је драго што се у то неће и сама уверити.
XXIV
Донела сам одлуку да остатак распуста
проведем код ње. Само ја. Марку не пада на памет, он
се враћа јер нема друштва, ни интернета. А и тата
треба да нас поново води на море. Тако је то кад си
дете разведених родитеља. Идеш на море обично два
пута, имаш две собе, китиш минимум две јелке за
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Нову годину, и тако даље, да не набрајам чега све
имаш по два, онда кад не живиш са два родитеља.
Ја ове године прескачем „татино“море.
Остајем зато што мислим да смо баба и ја на истој
фреквенцији, зато што ми се свиђају њена велика
кућа и двориште и зато што ми се не враћа у Београд.
Телефон сам „убила“ одмах након оног снимка,
уствари, једноставно сам га угасила. Нисам од тада
била ни на једној друштвеној мрежи. За виртуелну
заједницу сам „оф лајн“. Није да нисам размишљала
шта даље. План ми је да, кад одлучим, позовем Наду
или Ану да уђу на моје налоге и све угасе. Или да
једноставно, сачекам нов телефон, који ми овде
уопште није потребан.
Многи су звали маму после свега. Нада, Ана,
Софија, Софијини мама и тата, прочуло се брзо да ми
се нешто десило, да сам успавала свог аватара. Нисам
се појавила на матурском. Мами сам једва била успела
да објасним шта је то Софија поставила на Снеп, а
онда да јој опет објасним како тога нема више и
зашто то она не може да види. Софијин тата је био
потпуно очајан. Скоро да је плакао мами на телефону.
Каже, не препознаје више рођено дете. Много се
променила и он мисли да се то догодило са доласком
те нове девојчице у одељење. Потпуно је узела Софију
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под своје. Он више не може да испрати њену потребу
за свим новим стварима и телефонима.Осећа је на
цигарете сваки пут кад дође кући. Софијина мама ја,
пак, била много уздржанија. Рекла је нешто у фазону
дечја посла, зашто је то Лола тако трагично
доживела. Уосталом, пун је град девојчица, могу да се
друже са ким пожеле. Мама се није расправљала, све
их је само саслушала.
Да сам ја могла, односно, да сам била у стању
да причам са Софијинимтатом, ја бих му рекла да
Анђела није ништа крива. Она је таква каква је и чак
се није ни представљала бољом него што јесте.
Софија је та која себе не може да поднесе. Хеј, она цео
живот жели да буде неко други. Прво је пола живота
желела да буде ја, а онда је мртва уморна од мене,
пожелела да буде Анђела. Али, ништа нисам рекла,
нити ћу, по свој прилици.
Мама се прво побунила. Није била за то да
сада остајем код бабе. Јер, нисам баш добро. Баба је
рекла да не види да ми нешто фали. Онда сам чула
маму како прича телефоном са татом, који је љут, јер
жели да и ја кренем са њим и Марком на море. Какав
је то начин, он се једва извукао из обавеза не би ли
нас одвео још две недеље на море, а ја тако. Мама
каже:
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-Пусти море, ја бринем да се не разболи овде.
Моја мајка је неће терати да једе. Онда је и баба то
чула, па је долила уље на ватру:
-Што ја да је терам?! Кад буде гладна, јешће!
Оволика девојка, идите, молим вас! Онда је
мама рекла:
-Шта сам ти рекла! Па је додала да немам шта
ни да обучем, дошле смо само на два дана. Остала сам.
И мајке ми, као да сам у неком другом,
нечијем другом животу. Спавам у некадашњој
маминој, па кад је мама отишла даље на школовање,
теткиној соби. Мама је скоро 10 година старија од
своје сестре, која је тренутно негде у Грчкој.
Заљубила се. Желим јој све најбоље.
Спавам на троседу који се расклапа и који је
део кожне гарнитуре, уз двосед, фотељу и табуре,
цигла боје. Једном сам питала маму зашто су, побогу,
одабрале кожну гарнитуру за своју собу.
-Ми одабрале?! Уопште је нисмо ми бирале.
Него је баба прво њу купила за дневну собу, а онда јој
се више свидела нека угаона гарнитура са папагајима
и тропским цвећем, па је кожну увалила нама двема.
Али, нама то није било толико важно. Лепо смо на њој
спавале.
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Баба ми је причала како је муку мучила са
мојом мамом док је ова била у гимназији. Много је
волела да прича телефоном, нарочито са дечацима.
Бабу и деду је то много нервирало, па је баба некада
знала да почупа све телефоне, стави их у ташну и
однесе на посао. Сад је та битка унапред изгубљена. Е,
онда је једне ноћи било страшно невреме, ударио је
гром, у маминој соби је нешто севнуло и ујутру је
схватила да јој је омиљени телефон-слушалица мртав.
Убио га гром.
Осим те гломазне кожне гарнитуре, у соби је
још један мали ормар, радни сто и висећа, угаона
полица са књигама. И велико огледало, пред којим су
мама и тетка обожавале да играју, како су ми обе
признале.
Мог првог јутра код бабе пробудила ме
тишина, коју су као жилетом секли пискутави
гласови неких птичица, али је, свеједно, тишина била
огромна и помало застрашујућа. Ујутру још и прија,
али ноћу је мало скери. Мирише кафа и баба пече
мекике. Кад уђем у дневни боравак, спојен са
трпезаријом и кухињом, баба ме загрли и пољуби. То
вам је обичај у њиховој кући. Сваког јутра се прво
загрле и пољубе. Све три то раде. Сад је мирис мекика
баш јак. Баба каже да она петком пости и не би ми
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ништа фалило да јој се придружим, те пошто је данас
петак, на мекике могу да мажем њен џем од кајсија.
Кувала га је недавно, док смо ми били у Грчкој. Уз то,
може кафа, ал без млека, или чај од домаће нане,
убране ту поред куће.
Гладна сам, много сам гладна. Џем од кајсија
ми клизи кроз грло. Једем и плаче ми се колико ми је
лепо. Онда гутљај нане, сјајна комбинација. Баба
прича. За ручак ће да направи посне паприке, може са
пилавом, може са кромпиром, уствари, направиће
пола-пола. И кад се ја обучем, идемо у двориште да
оберемо марелу, па ћемо заједно да направимо питу
са вишњама. А, богами, и да спакујемо неколико кеса
у замрзивач, баш је ове године добро родила. И ако
стигнемо, а можемо то и увече, кад је мање вруће, да
одемо до Златије по свежа јаја и парадајз. Баба је пуна
планова.Него, ако ми није тешко, да се попнем на
спрат и однесем њеној мајци, а мојој прабаби доручак.
-Није ми тешко, баба, ево,готова сам, сад ћу ја
то часком.
Моја прабаба је једна потпуно седа бакица,
која већи део дана проводи у кревету. Али, воли да
слуша радио, телевизију не гледа, јер не види баш
најбоље и воли да проћакула са неким ко јој сврати.
Прича, углавном, увек исту причу. Много јој недостаје

129

своја кућа, лепо јој је овде са бабом, али „своја кућица,
своја слободица“. И воли да прича како јој је било
лепо кад је била млада.
Баба и ја смо одрадиле до ручка све што је она
предложила, а онда смо отишле свака у своју собу на
поподневни одмор. Њој и те како потребан, а и мени.
Није лако обрати целу вишњу! И још нешто! Научила
сам да правим питу са вишњама. До сада сам само
много волела да је једем, а сада знам и како се прави.
Врло је једноставно. Узму се три коре, на сваку се
стави по кашика уља и шећера, а на трећу се ређају
вишње. Може на ту трећу да иде и кашичица гриза, да
упије сок који цури из вишања. И то је то! Испече се,
охлади се, готово!
Кад сам се тог поподнева затворила у собу,
имала сам благи напад панике.Нисам знала шта бих
сад са собом. Баба вероватно дрема, ја јесам уморна,
али не толико да бих спавала. Уосталом, оних дана
пред пријемни испит, спавала сам скоро све време.
Уствари, прво уопште нисам могла да спавам, ноћима.
А онда сам спавала и ноћу и дању. Сад ми се не спава.
Поглед ми пада на радни сто. Отварам једина
вратанца и угледам много уредно сложених свезака и
некаквих роковника. Отварам један. На првој страни
је руком написано име и девојачко презиме моје
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мајке. Ха, помислим, нашла сам закопано благо, ово
мора да су њени дневници! Окрећем странице, редови
и редови, густо и ситно ручно писани. Све је она
писала, препознајем јој рукопис. И јесте дневник, али
брзо схватам, ради се о некој врсти њеног дневника
читања. На првој унутрашњој страни налази се списак
дела и писаца, као нека врста садржаја. А онда следе
цитати, море цитата. Боже, ова жена је дословно
преписивала одломке из књига које је читала. Прво
што ми пада на памет јесте: ЗАШТО? Да би вежбала
рукопис? Да би богатила речник? Користила у
саставима све те лепе реченице? Али, није она та, не
би она крала туђе мисли и подметала их као своје.
Уосталом, нису ово књиге које би неко читао у
основној школи... Или ипак она јесте, ту су неке
године и брзом рачуницом долазим до тога да је неке
од ових књига читала кад је била баш мојих година.
Већину свих свезака сам летимично прелистала. За
неке наслове и писце сам чула, за неке не. Једва чекам
да баба измили из собе да је питам о чему се овде
ради.
Док се сладимо питом од вишања, које су
величине трешања, па је пита сочна, а и хладна после
пар сати у фрижидеру, баба прича.
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Мама је одувек много читала. Време овде на
селу споро пролази. Кад није била у школи, а
нарочито током дугих летњих месеци, није било баш
пуно забавних садржаја. Док је била млађа, било је
пуно деце, купали су се на свим рекама и речицама у
околини, био је понекад и неки базен, али како су
одрастали, осипали су се, реке су постајале све мање и
загађеније... Музика и књиге, то је једино преостало.
Схватила сам по неким ситницама, такође нађеним у
радном столу, да је волела да слуша рок и хеви метал
(једва сам схватила шта је то). Нашла сам три плоче
од винила: Guns n Roses, Skid Row i Whitesnake. Нашла
сам улазнице са концерта Смака, ЕКВ и Октобар 1864.
По датумима на њима, узбуђено схватам да је она
тада управо завршила осми разред! Морам да се
сетим кад будем била при нету, да изгуглам мало. Да
је бар тетка овде, она има телефон. Али, ајде,
сачекаћу.
А те свеске, наставила је баба, ту је она
преписивала оно што јој се у књигама, које је читала,
свиђало, а нису биле њене.
-Чекај, како то мислиш?А шта је радила са
својим књигама?
-Е, подвлачила је и бележила директно у
њима - открива ми баба.
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-Па где су те књиге? - наслућујем још
изненађења.
-Горе у поткровљу. Али, то ћемо морати сутра
ујутру, видим да би желела да их видиш. Све су оне у
оној недорађеној соби, у њој нема струје, па сумњам
да бисмо вечерас могле да се снађемо. Него, јел хоћеш
да одемо код Златије по јаја и парадајз? - баба мора да
заврши своју „ to do list“.
-Колима или пешке? - питам .
-Пешке, мачко, мало да протегнемо ноге. Ту је
Златија, на десет минута хода. Оно јесте да је све
узбрдо, али после је низбрдо - кикоће се као нека
девојчица.
-Него, јел си се чула ти са мајком?
-Јесам. Звала је на фиксни.
-И шта каже госпођа из Београда? - баба не
пропушта прилику да је мало „спусти“.
-Знаш ти њу. Као прво, не верује ми да сам
данас доручковала и ручала, и тако, смара, углавном.
Хтела би да ми пошаље мало гардеробе, па да се
договорите како. Ја, баба, стварно немам више шта да
обучем, аовде увече буде баш свеже. Питала је да ли
може да пошаље неким аутобусом?
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-Може, али и то сутра, субота је. Недељом
ретко пролазе аутобуси. Нас две ћемо да одемо
колима до Светиње, па ту да га сачекамо.
-Хоћеш да кажеш да нема ни једног аутобуса
који из Београда вози довде? - нисам никад о овоме
размишала, ми увек долазимо колима.
-Нема, срећо! Била је једна линија неко време,
закачила је и твоју мајку док је студирала. Ластин
аутобус, кретао је одавде у пола шест ујутру, а из
Београда у пола четири назад.
-И мама је устајала тако рано ујутру кад се
враћала?
-Него шта је! Морала је! - одсечно ће баба. Она
иначе не воли много „фемкање“. Код ње нема да се
нешто не може, да је тешко. Нарочито воли кад је
нешто тешко, па мораш добро да се помучиш. Онда
сигурно вреди и добро је!
-Па, шта да јој јавим ?
-Кажи јој нека пошаље сутра неким аутобусом
који из Београда иде за Крагујевац преко Тополе. И да
нам јави кад буде послала. И подсети је да пије ону
воду што сам јој спаковала.
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XXV
На путу до Златијине куће, осећам се као
Дороти у Озу! Хеј, ја нисам први пут овде, али како
раније нисам све ово видела?! Човече, ове коприве су
високе скоро као ја! Пут којим идемо асфалтиран је,
али не много широк. Све около је зелено, миришљаво,
чисто, све време зује пчеле и ко зна који све инсекти.
Неки, док нас прелећу, подсећају на звук хеликоптера,
а нису баш ни мали. Ни једном, хвала Богу, нисмо
занимљиве да би на нас слетели. Миришу
испражњене њиве. На свакој је била нека житарица,
можда и само трава. У предвечерје све мирише на
чисто и свеже.
Пут је узак и вијугав, као нека змијуљица за
коју сам сигурна да вреба из свег овог растиња. На
једном великом камену испред бабине куће, цео дан
се сунчао пар дречавих зелембаћа. Деловали су
некако егзотично у поређењу са осталим живуљкама.
Посезала сам руком за телефон, била би то
феноменална фотка, па се сетим да немам телефон. У
таквим ситуацијама, баш би добро дошао.
Кад смо прошле поред једне стварно огромне
липе, избиле смо на део пута који ћу касније назвати
„Долина јеленака“. Ни једном нисам прошла туда, а да
нисам угледала неки величанствени примерак .
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Огромни су, троми и мирољубиви. И опет ми је било
жао што ми није телефон при руци!
Те вечери, поново сам заронила у мамине
дневнике. Ишчитала сам белешке из „Блага цара
Радована“, Јована Дучића, мама је скоро пола књиге
преписала. Изгледа да се јако дивила античким
народима, нарочито старим Грцима и њиховој тежњи
за лепотом и духа и тела. Увек оба!
Баба ми је извадила из неког ормара „Госпођу
Бовари“ и „Орканске висове“, као две омиљене књиге
из кућне библиотеке. Али њих вечерас нисам стигла
ни да отворим. Сутра ћу. Умара овај Озззззззз.....
XXVI
Лакше би ми било да ми је неко препричао
шта се десило на журци код Балше. Чини ми се да бих
лакше поднела. Можда мој мозак не би слушао и не би
ми испоручио слику. Овако не вреди, није требало
ништа да домаштам, све сам видела својим очима.
Много је болело. Још је тајминг био најгори могући.
Пред пријемни испит сви пуцају, велика је напетост.
Сад ми се чини да сам тих дана нешто као учила,
обнављала... ипак, била сам вуковац, свашта нешто је
остало у мојој глави после ових осам година. Знам
само да сам се затворила у кућу, нисам излазила ни до
продавнице. По неопходне ствари слала сам Марка,
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таман је довољно порастао. Чувала сам се сусрета са
било ким из „Старине“. Нисам била способна ни за
какву причу, одмах бих се просула.
Неки пут се питам да ли ме је Вук звао? Да ли
зна да сам све видела? Сигурна сам да су га
душебрижнице обавестиле. Ако зна, знам да му је
жао. Да му је жао што је у последњем тренутку испало
тако безвезе. А могао је да оде остављјући за собом
своју прву љубав у најлепшој успомени. Овако је
згазио на то сећање и ту више нема поправке. Мора
да је лепо кад имаш лепе успомене.
Ипак, једног јутра сам морала до продавнице
или апотеке. Нисам могла да шаљем млађег брата по
улошке са крилцима. Било је јутро и скоро да сам
била сигурна да нећу срести никога. Све је готово,
пријемни, упис, може опуштено да се спава.
И само што сам закорачила у улицу, налетим
на Српкињу. Јавим јој се.
-Добро јутро, Лоло. Где си ти овако поранила?
Ја кажем ту до продавнице, а кнедла ми у
грлу. Њу кад видим, као да видим маму. Одмах ми се
плаче.
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-Не виђам те по школи ових дана. Одлично си
урадила српски, честитам, 19 поена. Шта си то
погрешила? - пита ме жена лепо.
-Искрено, немам појма. Мислим, овај, хвала
Вам - ето ме муцам, близу сам.
-Шта је то било, Лоло? Чујем да је Вук отишао.
Причала ми нешто Нада, али, право да ти кажем, једва
да сам схватила о чему се ради!
Е, ја почињем. Да плачем. Она ме ухвати за
рамена, гледа ме у очи, баш као мама.
-Ух, значи било је гадно. Све је у реду. Мама
зна све? - ја климам.
-Проћи ће, веруј ми. Што су тешке те
младалачке љубави! То је још један од разлога због
ког ми је драго што старим. Него, пиши, Лоло - каже
ми широм отворених очију, као кад предаје на часу.
-Шта да пишем, наснце - питам ја док трљам
нос.
-Па све то пиши. Пиши шта се десило и шта се
сада дешава. Баци све на папир. Биће ти лакше, веруј
ми. Пиши неке обичне ствари које се такође дешавају
ових болних дана. На пример, шта једеш, које
филмове гледаш, коју музику слушаш, где путујеш
или би волела да путујеш... све што ти падне на памет.
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Можда желиш све да им сручиш у лице?! Изгрди их на
папиру! Веруј ми, може да има јачи ефекат него уживо
- сад ја њу гледам широм отворених очију. Престала
сам и да плачем.
-Извини, морам да идем, почеће ми
Наставничко веће. Држи се, Лоло, не бринем ја за
тебе. Изгураћеш ти то, још ће и нешто добро да
испадне из свега. Веруј ми! Љуби те твоја Српкиња! и загрлимо се, можемо сад после свега. И она оде.
XXVII
Јутрос се будим са сећањем на тај сусрет. Из
кухиње се шире мириси. Баба је направила кајгану од
Златијиних јаја. Кунем се, златне је боје.
-Баба, - питам - јел све у реду са овим јајима?
Толико су жута!
-Само ти једи, одлична су! - нуди ме она.
Парадајз се зове „Волујско срце“. Златно и
црвено. Осећам како ми снага надолази са сваким
залогајем који гутам. Потпуно ми се вратио апетит.
-Баба, ово је сјајно - причам пуних уста.
Звони телефон. Баба се јавља, мада и пре тога,
обе знамо да је то мама.
-Ево, управо доручкујемо... јаја, сир и
парадајз... и хлеб, наравно... сигурно, где ће ова јаја без
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хлеба?! Јел си попила воду, да, бањску... Лола је све
омазала... Не лажем, и није лепо да тако разговараш са
својом мајком! Знам да бринеш, знам, па и ја сам
бринула, зато ти праштам... наравно, ево ти је - баба
ми предаје телефон.
Мало причамо, каже да боље звучим, драго јој
је. Послаће ствари аутобусом, баба и ја треба да
будемо на тој Светињи око пет поподне. Договорено!
Не стигох да је питам за дневнике... добро,
има времена.
Баба би данас мало „шишала“ траву у
дворишту, каже, баш би јој значило кад бих јој
помогла. Најбоље да кренемо сад док није још вруће и
кад смо овако добро јеле. Сад имамо највише снаге.
Силазимо у гаражу по машину за шишање
траве, коју баба од милоште зове „шишалица“ и која
је старија од југића! Звучи немогуће, али баба се куне
да је тако. Верујем јој, палиле смо је добрих пола сата.
Каже, увек јој треба толико да проради. Шишалица је
бректала, цијукала и цвилела, али трава је била
покошена. У гаражи сам пронашла теткин бицикл.
Силно сам пожелела да га возим, не сећам се кад сам
последњи пут села на бицикл. И баба је, не часећи
часа, позвала телефоном мајстора који јој сервисира
југића (свако мало) и замолила га да ми среди бајс.

140

Гуме су потпуно издуване. Мајстор је обећао да ће до
краја дана да сврати и да већ ујутру могу да возим!
Јуху!
Поподне смо кренуле на Светињу. Необично
неко место, заправо, необично име за раскрсницу
путева. На њој се укршта овај наш „сеоски“ пут са
магистралним путем Београд – Крагујевац. Светиња
се налази на благом узвишењу, ту је скромна шумица
и у њој споменик људима који су погинули у Другом
светском рату. Затим, ту је бензинска пумпа и нека
грдосија од кафане, која, по свој прилици, већ дуже
време не ради. А некад је, каже баба, била много
важна. Кад изађеш из аутобуса на Светињи, дешава
се да сатима нема превоза даље. Та кафана је
спашавала људе од зиме, ветра, мрака и кише. По
бабиној причи, на Светињи се срећу сви могући
ветрови и облаци. Ту увек дува најјаче и падне
највише кише и снега. А магла, тако густу маглу
нигде више није видела.
Необично место, али у ово спарно, летње
поподне делује прилично мирно и незанимљиво.
Аутобуса још нема, а баба наставља да прича. Колико
је пута мој покојни деда допешачио са Светиње и до
ње. Нарочито зими, кад је сеоски пут завејан, јер је он
пут неког н-тог реда, па се не чисти.
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Док је ишла у гимназију, мама је живела у
Крагујевцу. И затребала јој је једна књига. Звала се
„Рани јади“, а написао је Данило Киш. Нема је нигде
по библиотекама у Крагујевцу. Мама је била очајна,
имала је пет из српског и било је срамота да не
прочита лектиру. Баба је нашла књигу у библиотеци
основне школе. Али, мора брзо да се дела. Била је
зима, јака и са много снега. Деда је кренуо у 4 сата
ујутру, пешачио до Светиње, ту је ухватио неки
аутобус и мами до 7 ујутру донео књигу. Она ју је
прочитала до почетка друге смене. Поносна сам на
мог деду, иако сам га једва упознала. И поносна сам
на своју маму. Она је стварно од доброг материјала
направљена. Ако могу тако да се изразим.
Како је то мени, сада, све помало чудно.
Пешачиш километрима кроз снег и носиш књигу! А
нас сада мрзи да прокрстаримо нетом за нешто!
Аутобус је стигао, мање-више на време. Баба
је гурнула возачу неки новац у џеп на кошуљи, за
кафу, и преузеле смо торбу са мојим стварима.
Колико сам се обрадовала кад сам међу мајицама и
дуксевима нашла MP3. Моја мама, сетила се да немам
музику, јер немам телефон. У једном од разговора
рекла ми је да брине да ли сам усамљена овде. Баба јој
је одговорила уместо мене.
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-Како усамљена кад има мене?! А, са друге
стране, човек некад треба мало да се одмори од људи.
Много се ви дружите по тим градовима констатовала је баба. И причате празне приче... то с
временом постане оптерећујуће. Тако да мени, бабин
је закључак, тренутно јако прија ова пауза. Од свега.
Прелистала сам „Госпођу Бовари“, сва је
исподвлачена и у белешкама (да не кажем
ижврљана). Читуцкала сам обележене делове и
некако ми се чини да та Ема Бовари као да је, такође,
много читала бајке. И она жели савршен живот, у
укусно намештеној кући, у савршеној кућној хаљини
и папучама, са јахањем и баловима... И очигледно,
није то добила.
Одлучила сам се ипак за „Орканске висове“.
Хитклиф и Кетрина су ми и по годинама ближи.
XXVIII
Када сам првог дана села на теткин бајс,
одвезла сам се до баба-Златије по парадајз и паприку.
То је била проба. Бицикл иде сјајно.
Онда је баба села у југа, а ја на бајс. Возила је
да ми покаже трасу којом би, евентуално, могла да
возим.
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Изашле смо на главни месни пут, скренуле
лево и онда километрима само право. Треба ли да
напоменем да нема ни тротоара, а камо ли
бициклистичке стазе? Возим „крајем пута“, како баба
каже, односно, оном прашиницом поред асфалта. Пут
је раван и пролази најпре поред воћњака, ливада,
кућа... Онда прелазимо малецки мост и вожња даље
иде поред речице. Са друге обале је неки велики,
дивно уређенкомлекс, са уредно пошишаном трaвом
и тек понеком грађевином. Баба ће ми касније
објаснити да је то Барутана, некада војна касарна у
којој је било много војске.Сада, по њеном сазнању,
унутра нема никога. Размишљам како је безвезе што
тако лепо и пространо место не служи ничему. Мада,
људи који живе на селу не жуде за парковима, дугим
шетњама и провођењу времена у природи. Свако има
двориште, свој властити мали парк, а коме је још до
шетње после свих послова које треба да уради у свом
парку и околини. То ми из градова доживљавамо село
тако некако романтично.
Када се прође Барутана, иде прва мало већа
узбрдица. Онда се пут рачва, треба да одаберемо лево
или десно. Баба је скренула лево, а ја је следим. Е, ту
тек почиње права милина. Пут је ужи, тик до речице,
која је сад толико близу да могу да је дохватим ако
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сиђем са бицикла. Оивичена је дрвећем и зеленилом,
па тече кроз густу хладовину. Сигурно је и она
хладна. На сваких 50-ак метара налази се по један
дрвени мостић, уствари једно мало обрађено дрво.
Људима очигледно треба прелаз, куће су и са једне и
са друге стране. Ти балвани овде дођу ко нама зебре у
граду!
И тако још пар километара. Када смо
последње куће оставиле иза себе, баба је на месту где
пут има проширење, окренула ауто. То је то, идемо
назад.
Овом трасом возићу наредних месец и по
дана, некада и више пута дневно. Када сам добро
научила предео, ставила сам слушалице и тихо (јер
сам обећала баби) слушала музику. Саобраћај овде
није нешто густ, али из предострожности, баба је у
праву.
Стекла сам и једну нову навику. Кад дођем до
дела речице са мостићима, сиђем са бајса, седнем на
хладно дрво, бућнем ноге и појачам музику. Некада
само гледам реку и камење. Сретала сам разне
животињице којима је ова речица неопходна за
живот. Престала сам да бежим кад угледам неку
водену
змијицу,
потпуно
су безопасне и
незаинтересоване за мене.
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Ово је моја плеј листа овог необичног летњег
распуста, уствари некoлико омиљених песама:
1.The Weeknd- Starboy
2.Calvin Harrisft. Rihanna- This is what you came for
3. Selena Gomez and Charlie Puth - We don’t talk anymorе
4.Selena Gomez - Hands to myself
5.Sia – Cheap Thrills
6. Duke Dumont - Ocean Drivе
7.Enrique Iglesias - Duele el corazon
8. David Guetta Hey Mama / ft. Nicki Minaj, Bebe Rexha &
Afrojack
9. Major Lazer - Lean On
10.Calvin Harris -How deep is your love
И наравно, Lana del Rey/Summertime sadness,
50 пута дневно и још све остале њене.
А кад ми много недостаје Вук, онда слушам
„Температуру“ и „Летње кише“, он ми је то снимио. Не
буде ми лакше.
Сањам га и то често. Сањам га од оног дана
када смо се поздравили. Никад нам није лепо у сну. Он
ме или не примећује, или ми ставља до знања да не
жели да ме примети. Неки пут се љуби са Анђелом,
неки пут са Софијом, а једном чак и са Надом!!! Сањам
и како летим по дворишту „Старине“, они су сви доле
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испод мене, ја очајнички покушавам нешто да им
кажем, али ме не виде и не чују.
После оваквих снова будим се помало тужна.
Највише волим кад не сањам ништа или кад
заборавим.
Него, шта ли слуша Алек? Нисам стигла да га
питам. Мора да је у неком супер кул фазону и слуша
нешто за шта ја никад нисам чула. Уосталом, он је
старији. Шта слушају роботичари?
Звао ме тата. Чује се са мамом, зна да ми,
изгледа, прија код бабе. Пита ме још једном да ли
желим са њим и са Марком у Црну Гору. Рекла сам да
и даље не желим, али после дужег времена лепо смо
причали. Пожелела сам им срећан пут и рекла сам му
да га волим.
Кад не возим бицикл и не помажем баби у
њеним акцијама, време проводим читајући.
„Орканске висове“ сам прогутала! Много сам плакала
због Хитклифа и Кети. Једва сам заспала те ноћи, а
можда сам плакала поново и за својом бившом
љубави. Како год, на неки уврнут начин, јако ми је
пријало.
И даље, постојано прелиставам мамине
дневнике и обележене странице разних књига. Сад

147

сам се заљубила у песме Сергеја Јесењина. Та књига је
јако стара и похабана, али су стихови веома живи.
„Од Тањуше лепше цуре не беше у селу том,
Имала је црвен поруб на белом хаљетку свом“
Или:
„И радости одлетеше драге,
Чим осетих да их живот спрема.
Сад у души чувства су без снаге,
Што је прошло – повратка му нема“
Ове сам отплакала. Опет. А прочитала сам и о
фаталној и трагичној љубави Сергеја Јесењина и
Исидоре Данкан. Колико несрећних љубави свуда око
мене! И у књигама и у стварности! Можда зато сви
толико волимо бајке! Мајке ми, хепи енд има само
тамо!
Једне вечери, видим бабу како је села за неки
комп, заправо неки наш стари који смо јој, кознакад,
проследили. Отвара пасијанс! Која царица! А баш сам
се питала шта ће за компом кад нема интернет!
XXIX
Једног јутра, било је то отприлике 15-ог дана
како сам код бабе, пробудила сам се са генијалном
идејом! Баба је била, наравно, у кухињи. Направила је
моју омиљену „Сунце“ погачу и код своје
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добављачице млечних производа, купила млад
кајмак.
-Баба, ја ћу овде да се угојим!
-Нема шансе! Возиш овај бицикл као луда.
Цело место те запамтило! - сигурна је баба док ми
ломи добро парче погаче.
-Нешто сам решила!
-Да чујем, молићу лепо - спремна је баба, као и
увек, за моје теорије.
-Решила сам да останем овде! - испалим ја као
из пушке.
Она ме гледа:
-Не разумем...
-Остајем овде. Живећу са тобом. Не враћам се
у Београд!
-Како? А школа? - прво је што јој пада на
памет.
-Их, па, пребацићу се! Где је овде најближа
гимназија? У Тополи? Могу и у Крагујевац! Не смета
ми да путујем. Мислим да ни пребацивање неће бити
проблем, имам сасвим довољно поена. А, шта мислиш,
бабице, јел ме примаш? - седам јој у крило.
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-Лоло, много ми је драго што ти је лепо овде
са мном. И ја са тобом уживам. Али се бојим да на дуге
стазе то не би ишло...
-Шта, напорна сам ти. Сигурна сам да би ти
мама и тата слали неки новац за мене, ако је то
проблем? Тата стално оставља мами нешто за нас... почињем да је убеђујем.
-Ма какве паре, какви напорна! Ти си мелем
за моју душу, сунцем си ми испунила целу кућу од
како си овде! Али, не иде то тако, душо моја. Нема
одавде сигурног превоза више ни за где. Кад бих те
возила само до најближе аутобуске станице, ако то
још увек постоји, југић би нам црко пре краја првог
полугодишта. А кад падне киша, о снегу да ти не
причам... Кад завеје, можемо само да се санкамо. Не
вреди, заборави. Сад је лето и кућа и околина су
најлепши. Прва киша и прва хладноћа све ће то да
промене - баба још прича, али већ ми је јасно.
-Ти си, Лоло, млада, дете тако рећи, тек
крећеш у живот. Треба још много да учиш, али и да се
забављаш. Ово си се ти нешто тренутно збунила и
наљутила. Али, не вреди, срећо, нема бежања, нема
скривања. Главу горе и у бој! Мораш да будеш јака, да
се избориш за своје место, за своју љубав, за све оно
што живот јесте. А неће живот увек да ти се свиђа. И
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то је у реду! Научићеш да цениш лепе тренутке и
мирне периоде - везе баба, као да чита из оних својих
књига.
-Теби је овде сад лепо. Прија мало тишине
после градске буке и циркуса, али не траје то за дуго.
Пре или касније, живот мора да се живи и то из све
снаге. Ај ти још август овде, па пред крај месеца, пакуј
прње, возим те на Светињу.
Наравно да ме убедила да треба да се вратим.
Али, пре тога, све ћу да напишем. Прво овај бабин
мотивациони говор, мислим да се то тако зове. Онда,
све чега се сећам у вези са Вуком и свим лепим и
тужним стварима које су ми се десиле у последњих
годину дана. Онако како ми је рекла Српкиња. Ако је
мама могла да има своје дневнике, може и Лола. Само,
ја не морам да пишем и трошим папир. Моја свеска
биће електронска. Куцаћу на бабином компу, па ћу
све да пребацим на флеш који ми виси на привеску за
кључеве. Вратићу се у Београд са сопственом свеском.
&
У младости сам некако пропустила неке
ствари о којима ови моји старији пријатељи често
причају. На пример „Отписаних“ се сећам као кроз
маглу. А „Аббу“ сам открила тек гледајући филм
„Мама миа“.Чим останем сама или сте се ви завукли у
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своје пећине, ставим слушалице и појачам! Потпуно
сам одлепила на Soundtrack, чак су ми те верзије боље
од оригинала. Кад Шер и Енди Гарсија певају
„Фернандо“, јежим се. Волим те моменте кад се
појављују неки ликови које сви знамо и знамо их као
симболе лепоте, младости и енергије. А сад их гледамо
прилично старије, помало оседеле, мало и дорађене
(естетска медицина ипак не може да се занемари),
али енергија и шмек су још увек ту!
А кад слушам „Dancing Quеаn“, онда мислим на
тебе, Лоло! Ти си баш таква краљица и сигурна сам да
ћеш да нађеш свог краља, једне дивне вечери, када буде
свирала добра музика.
Хеј, ово је из Абе, није из бајки!
Мама
XXX
Знам да је баба у праву. Знам да треба да се
вратим. Недостају ми мама и Марко, и тата, па и кад
ме љути. И моја соба. Недостаје ми и интернет. И Вук
ми недостаје. Али њега тамо нећу наћи. Мислим, нећу
га наћи ни у Београду. На интернету ми не пада на
памет да га тражим. То би било продужавање агоније.
Имам осећај да га сваки дан губим по мало. Удаљава
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ми се његова слика. Овде ме ништа не подсећа на
њега. Не знам како ће бити кад се вратим у Београд.
Ноћас је било невреме. Летња олуја, са кишом,
муњама и громовима. Иначе, данас је 2. август, овде је
месни вашар и празник Свети Илија. Другачије га
зову Громовник Илија и невреме никога није
изненадило. Никада у животу нисам видела тако
нешто. Када у Београду пада киша, јака или слаба, сви
смо негде. Ретко ко шета по невремену, или гледа у
небо.
Овде сам све гледала и стварно сам се
уплашила. На први јачи хук ветра, баба је позатварала
све прозоре. Угасила је све уређаје у кући и
опоменула ме да искључим компјутер. Шћућкале смо
се на тросед и гледале представу Илије Громовника.
Тресли су се и небо и земља. Струја је одмах нестала.
Али, мрак који је завладао свуда, свако мало су
пресецале муње. Мајке ми, као неки лајт шоу. И ово је
за мене једно потпуно ново искуство. Природа, коју
сада на селу, први пут у животу, гледам и осећам из
близа, прелепа је и страшна! Страшна је и једна сова
која свако вече свраћа на храст испред куће, кад
добро падне мрак. Овде, на селу, природа ти се обраћа
баш лично!
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Питам се какав ће хаос да направи ово
невреме. Само да поново не погоди гром у кућу, или је
то муња. Гром грми, а муња је она варница. Не знам
зашто се онда за некога или нешто каже да га је
ударио гром?! Као што је било са маминим
телефоном. Пала ми је на памет једна чудна веза. У
овој кући, у којој је гром до сада убио два телефона,
један бабин бежични, који смо јој ми купили да може
да се јави и из дворишта, и други, мамин, кад је била
као ја, под јорганом, покривена до очију, лежи једна
престрашена девојчица, коју је убио сопствени
телефон. Уствари, не баш телефон, него оно што је на
њему видела.
Жесток је био Громовник овог лета. Ујутру
смо сазнали да је у центру покидао све електричне
каблове, ишчупао дрво из корена и однео највећи
вашарски шатор. Људи су на време побегли.
Код нас у кући и дворишту све је било на свом
месту. Моја прабаба је све преспавала. Баба се пела у
поткровље да провери цреп на крову, али све је било
у реду. Нас две смо данас хтеле да беремо краставце
корнишоне и тиквице. Вадимо сав лук, не само онај за
ручак. Али, због блата у башти, одлажемо за сутра.
Уместо тога, беремо купине. И оне су баш богато
родиле ове године. Црне су као угаљ, али су зато
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слатке и сочне. Купине су, уствари, шумско воће.
Мама ми је причала да их је, као мала, брала идући уз
пут, како она каже – по врзинама. Људи су се
очигледно снашли и досетили да те, некад
недоступне жбунове овог сочног воћа, преместе у
своја дворишта. Сад су мени купине на дохват руке.
Не морам у авантуру да бих набрала коју шаку. Мало
ми je жао. Баш је некако занимљиво то кад се за
нешто помучиш. Пружиш руку и размишљаш да ли ће
те ујести неки паук, и да ли си ногом и даље на
безбедном или си загазила мало дубље и само што те
није изненадила нека отровница. Брање дивљих
купина – чист адреналин.
Добро, није лоше ни међу овим баштенским
купинама. Умеју и оне да огребу. Занимљиво ми је док
их берем. Мало берем, мало једем. Осећам се овде на
селу помало као Робинзон на острву.Како шта стиже у
башту, то береш и једеш. Онда правиш нешто што
ћеш да поједеш мало касније: колач, сок, слатко или
компот. А оно што не поједеш и не употребиш одмах,
такозвани вишак, пакујеш у замрзивач. Баба већ има
пристојне залихе: бораније, грашка, јагода, вишања, а
данас ћемо додати и купине. То ће она и прабаба да
једу зимус кад завеје снег.
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-Хеј, баба, баш смо нас две неке Робинзонке,
а?
-Него шта - спремно прихвата баба моју
алузију. Човече, моја баба је прочитала више него сви
моји другари у Београду. Можда за нас још има
времена.
После напорног „робинзонског“ дана, дуго
сам увече куцала на рачунару. Не желим да ми
измакну сви ови догађаји, слике и укуси лета. Не
желим да памтим само утиске. ОК, и то је нешто, али
је боље овако. Период са Вуком сам већ описала и
када сам га вечерас поново прочитала, приметила сам
да нема осуде, нема ружних речи. Нека тако и остане.
XXXI
Док сам данас причала телефоном са мамом,
осетила сам да ми баш недостаје. Ужелела сам је се, а
и она мене! Никада оволико дуго нисмо биле
раздвојене. Марко је био са татом на мору две недеље,
она је била сама. Одморила се, наспавала, средила све
ормаре и кућу целу, била код фризера и први пут
после дужег времена завршила преводе пре крајњег
рока!
Имала је кризе и падало јој је на памет да
седне у кола и дође овде, али се заустављала.Схватила
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је да баби и мени добро иде и да треба да нас пусти.
Да коначно треба да дозволи мајци да проведе неко
време са својом унуком, да њена деца упознају
баку.Марко је следећи. Можда догодине. Како стоје
ствари, баба ће да пусти интернет у кућу. Доста сам је
едуковала у вези са интернетом и друштвеним
мрежама. Рекла сам јој да је скајп добар као нутри
булит, можда и бољи! Баба ће да узме мој паметни
телефон, а мене у Београду чека нови. Татин поклон,
уместо мора на које нисам отишла.
Мама је прво мало кмезила, а онда је рекла да
јој, руку на срце, и није било досадно. Знам да није и
знам да је излазила. Одавно ми је још објаснила да и
одрасли умеју да се забављају, баш као и ми млади.
Чак и боље. Могу да је замислим како ђуска у неком
клубу. То често ради и у кући, а ево сазнала сам да је
вежбала целог живота!
Питала сам је и за дневнике... Каже, писала их
је јер је нешто вукло да бележи све што су неки мудри
људи смислили. Радила је то упорно и марљиво, без
икаквог напора. Да остане, да јој се нађе, за сваки
случај... И ето, дошао случај, мислим дошла ја и нашло
се мени. Каже, боље није могло.
Упознала сам своју мајку на један потпуно
чаробан начин. Не само из бакиних прича о њој, мада
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баба каже да је скоро све позаборављала, не читајући
закључане дневнике, него преко тога што ју је
фасцинирало, које истине су јој биле блиске, како се
учила свету и животу, од чега се градила.
Читајући све оно што је она подвукла и
забележила, схватила сам да се неке ствари не
дешавају само мени, да нисам само ја тужна,
несрећна, лепа и паметна. Схватила сам да сам негде
имала много среће да се заљубим и да ми то буде
узвраћено, јер много девојчица и девојака на љубав
дуго чекају. Овај свет је огроман и има много,на
различите начине, несрећних људи у њему. У „Благу
цара Радована“, Јован Дучић је писао о срећи и
поредио је срећу и несрећу са белим и црним коњима
који заједно трче. Некад су напред бели, некад црни.
Овај свет је застрашујућ и леп, баш као невреме у селу
окруженом шумама и планинама.
Договорила сам се са мамом да сачекам тетку,
па да онда дођем кући. Таман сам негде при крају са
овим својим писањем. За ово лето.
Тако је и било. После још једне инфузије
љубави, грљења и пољубаца које сам добила од своје
младе, преплануле,заљубљене тетке, решила сам да
се полако пакујем. Звала сам маму да јој кажем да је
брод на видику. Ова Робинзонка се враћа кући.
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У путним торбама, осим мојих ствари,
спаковани су сви мамини дневници.Торбе су ми
тешке као сам аутобус! Враћам их власници! Не знам
како је уопште могла да их негде остави, па макар то
била и кућа њених родитеља.
Понела сам још и комплет књига Хермана
Хесеа, затим „Роба“ од Сингера и Кронинов
„Шеширџијин замак“. По преписаним деловима у
Дневницима, видим да је, у мојим годинама,
прочитала свашта нешто од Балзака. Али, њега је,
очито, позајмљивала из библиотека. То ми је први
следећи корак кад дођем у Београд. У близини зграде,
по неком мом сазнању, имам две библиотеке:
Универзитетску и „Милутин Бојић“. Учланићу се у
обе! Могу све то да читам и електронски, али потпуно
је занимљиво и за промену прија, држати старе књиге
у рукама. Активирати још два чула, не само вида, него
и додира и мириса. Нешто попут брања дивљих
купина, уместо да их купим у пиљари. Тотално ми је
то тај фазон.
Баба ме пита да ли да ми пакује џем од кајсија
или да га она донесе кад дође. Ја јој кажем да ћу
понети бар једну теглу да обрадујем маму, само се
надам да неће да се загрцне од плакања ко пре две
године на планини.
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-Не разумем?! Што да плаче? - збунила сам
бабу.
-Шта, нисам ти причала како нас је препала
прошле године на зимовању?
-Не - баба ме гледа зблануто.
-Сад ћу да ти испричам ту епизоду твоје драге
ћерке - и тетка је села у турски сед и на кратко
прекинула преписку са својим драгим.
-Прошле године ми са мамом на планини.
Изађе она до продавнице, а напољу снег нападао до
крова куће у којој смо били смештени. Хладно, не
знам минус колико, али као да је минус 50! И ветар
само брише, ни жичаре нису радиле. Враћа се мама
после неких 20-ак минута, сва уплакана, а од
хладноће и суза, заледиле јој се трепавице. Марко и ја
се препали. Питамо је шта је било, она тек после пола
сата почне да прича. Каже, решила је била да нам
купи џем, јер смо тражили палачинке. Кад је пришла
неким дрвеним тезгама где су локалци, завијени у
шалове и шубаре, продавали своје производе, срце јој
јако залупа - баба се избечила у мене, већ видим да
мисли нешто страшно, али није то. Журим да
наставим причу, да је смирим.
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-Каже, није могла да одлучи који да узме, да
ли од јагода, шипака, шљива. Они је нуткају да проба
сваки и сви су, каже, били одлични. Али, она се у том
тренутку сетила свог детињства и тога како су обе
њене бабе правиле десетине тегли свакојаког џема и
биле су праве чаробнице за све чега би се латиле кад
је храна у питању. А њу је све то страшно нервирало!
Смарале су је све те уредно сложене тегле у њиховим
оставама и последња ствар коју би узела да једе био
би џем! Од чега год! Јела је палачинке само када су са
еуро кремом. И мрзело је и да слуша о њиховом
усхићењу и радости кад им кајсије и шљиве роде, па
се савију до земље. Или, кад као неке крадљивице
устају у цик зоре да се искраду и оберу неки грм
шипурка који њихове комшинице још нису
приметиле. Тек кад је отишла на факултет и
проборавила мало и по студентским мензама,
схватила је какву ризницу укуса и здравља, уствари,
представљају оставе њених баба. А њих две су тада
већ почеле да посустају и да кувају смањеним
капацитетом. Па јој је свака тегла нечега, послатог у
Београд, била драгоценија и од највећег џепарца. И
сетила се свих њихових ручкова и како јој се
повраћало кад уђе код бабе, а она кува кисели купус,
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па смрди цела кућа. Или кад је нека од њих понуди
пилећом ногицом из супе!
И зато сад плаче и стиди се због своје
неосетљивости! Стиди се што је њихову љубав
узимала тако олако. Јер је нама увек важно, цитирам
је: „само то кад нас воле неки људи који хране нашу
сујету.“ И жао јој је што им није бар некад рекла хвала,
а оне као да то од ње нису ни очекивале. Волеле су је
безусловно и увек из све снаге и никада, али никада
се ни за шта нису наљутиле!
Зато, баба, користим ову прилику, да ти
кажем, иако ја баш и нисам нека изелица, хвала ти за
сваки с љубављу спремљен доручак, ручак и вечеру! И
хвала ти што ме волиш и што постојиш!
Завршила сам, а њих две плачу. Није ми то
била намера. Баба се прва сабрала и проговорила.
-Ух, Лоло, дете, расплака ме. Твоја мајка је,
тако, била једна будалица, да ти право кажем. Али,
дошло јој до главе све, и то ми је драго. Ти си, моје
сунце и имаш, бре, опасног дара за причање. Сигурна
сам да си тамо на том компјутеру свашта лепо
написала. Љуби тебе твоја баба, а овој „уплаканој“
понеси овај џем и кажи јој да дође да је научим како
се кува, па да зна сутра да направи нешто својим
унучићима - поентира баба.
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И тако ја оздрављена, румена и нахрањена,
љубим бабу и тетку на Светињи и улазим у аутобус.
XXXII
Првог јутра у Београду, отварам очи и видим
поред кревета седи Нада и игра игрице на телефону.
Треба ми мало времена да схватим где сам, али на
моменат, само на милисекунд, прође ми кроз главу да
сам све сањала, да је Нада свратила по мене, сад ћемо
у школу и тамо ме чека Вук.
Драга, искључена Нада... гледам је, она то,
наравно, не примећује. И сетим се једног од њених
бисера у школи. На неком од последњих часова
српског, наставница је изговорила реченицу „Шта
носим са собом?“ и наравно да смо сви знали да је то
тема о којој ћемо причати и да се односи на
претходних осам година. Сви смо схватили и
замислили се, само се Нада баш тог тренутка
пробудила и одмах укључила. Скочила је са столице и
победоносно узвикнула:
-Телефон! - држећи исти у руци. Наставница
се, као и обично, слатко насмејала.
Ајде, није Нада била једина. Чули смо за
сличан случај у 8/3. Милош, који је потпуно залуђен
кошарком, исто тако је ђипио и викнуо:
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-Лопту!
Оно као, метафорично гледано, можда нису
ни лупили толико?!
Засмејала сам се и она ме погледала. Развукла
је лице у кез.
-Надо, човече, колико си овде? - питам је не
дижући главу са јастука.
-Три нивоа - каже она, док излази из игрице и
оставља телефон да се загрлимо.
-Како си ушла? - баш ме занима.
-Пустила ме твоја мама кад је кретала на
посао. Дала ми је и кључ, па смо Маре и ја ишли до
пекаре да доручкујемо. Рекла је да ћеш се ко зна кад
пробудити, јер сте синоћ касно заспале - истресе Нада
и превише речи у цугу, нисам навикла да толико речи
изговори без неколико пауза.
-Где је Марко?
-У дневној соби, игра игрице - каже моја
другарица.
Много сам заволела ову Наду. Она није била
са нама ни од првог, ни од петог. Заправо, дошла је у
седмом разреду због билингвалне наставе. Требало
ми је времена да је упознам, с обзиром на то колико
мало прича и колико је то, понекад, неразумљиво.
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Али, до краја 8.много сам је заготивила. И мама је то
схватила, сигурно јој је она јавила да сам ту и звала је
да ми прави друштво. Тако бих волела да Нада и ја
идемо у исту средњу школу, али, на жалост, она је
уписала Зуботехничку.
-Ај са мном до града да купим патике - каже
док ја лагано спуштам ноге на под.
-Ух, откад нисам била у граду! - размишљам
гласно - Него, шта ћемо са Марком? Да ли ће хтети да
остане сам? Неки пут се тако намерно узјогуни, па
неће - морам да га питам.
Марко не прави проблем, каже, зваће нас ако
му нешто треба, уосталом, он је сад довољно велики
да може сам да остане код куће. И још нешто, страшно
мрзи да иде по продавницама!Нарочито, са мном,
мамом или на пример Надом. ОК.
Дивно је било синоћ поново загрлити маму и
брата! Маре нас је стегао из све снаге и рекао:
-Девојке, баш сам вас се ужелео! Него, само
још фали тата, па да смо комплетни - нас две смо се
грлиле, али нисмо коментарисале. Дуго смо остале
будне и сите се испричале. Први пут после куршлуса у
јуну.
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-Мама, јел ћу се ја опет заљубити некад? питала сам је.
-Него шта! Иде то теби, немој да бринеш! оптимистична је мама.
-И, како ће бити? -питам бојажљиво, а мислим
на то колико ме још боли Вукова издаја.
-Па, биће још горе! Ово с Вуком, то су били
речни таласићи! Спреми се на цунами! - каже мама, а
направила неку смешну фацу.
-Мамаааа! - она ме љуби и одлази да спава.
Видела сам јој поред кревета слушке! Опет
слуша музику! И игра кад је сама! То су добре вести!
&
Данас изађем за време часа да из кабинета до
мог узмем неку књигу и видим две осмакиње како седе
испред. Ове године им ништа не предајем, али прошле
су долазиле код мене на грађанско. Тако да их познајем.
Таман да затворим врата, једна од њих две ме позове.
-Наставнице, могу нешто да Вас питам?
-Ајде, само пожури, чекају ме шестаци - кажем
док притварам врата.
-Шта да радим, мој дечко се управо пољубио са
једном другом девојчицом? А заједно смо... - рече она у
даху.
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Ја је гледам, баш ме затекла. Ретко су деца
баш оволико отворена, она очигледно нема проблем.
Уствари, то што је мучи много је веће од евентуалног
стида који би преда мном требало да осећа. Гледам је,
за главу је виша од мене, носи фиксну протезу, једини
детаљ на њој који се не уклапа у слику комплетне
девојке. Мада, нису све осмакиње толике. Неке се
извуку из детињег лика и тела тек тамо негде у
средњој школи.
Брзо размишљам шта да јој одговорим. Након
што сам брже него Супермен у телефонској говорници
свукла са себе костим „закопчане наставнице“ (види,
драга, нисам ти ја ни другарица, ни мама, погрешила
си адресу), кажем јој:
-Ништа. Ово је први пут, биће тога још. Много
сте млади. И да, најважније, није до тебе! Нема везе с
тобом! - оставим је испред врата с надом да сам јој
бар мало помогла.
Да је било неког да мени то исто каже бар
једном у младости!
Сетила сам те се после ове епизоде. Остала
школа на месту и кад сте ви отишли.
Поздрав!
Ј.М.
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П.С. У прилогу ти шаљем „Побуну“. Поклањам
ти је. Залепи је уз ту твоју свеску, а онда и њу спакуј у
кофер успомена из „Старине“ и путуј даље.
Хвала ти!
Јелена Марјановић
XXXIII
У XIV ми српски предаје професор. Није лош,
али нисам се превише везала. У реду смо! И лакше ми
је тако! Мада, примећујем да је од сличне врсте као и
Српкиња из основне. Нешто ми пада на памет. Иако
предаје српски, њега не зовемо Србин, као што би
професорку звали Српкиња. И воли да се смеје, ведрог
је духа и често се шали на часовима. Опет ми српски
није тежак, пријатно ми је.Добро је, јер латински је
пакао, а и физика! Пре неки дан сам га баш ја
насмејала. Радили смо „Бановић Страхињу“ и требало
је да прокоментаришемо баново опремање пред
одлазак у тазбину. Читам ја о свом том кићењу и
излети ми гласно:
-Овај се спрема ко мој тата некад пред
излазак у град! - сличности су биле очигледне. Неки
људи су важни, а неки воле и труде се да буду важни
и видљиви. Било је драматичних бракова и
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несугласица и у давна времена. Нису ови наши
родитељи ништа ново смислили.
После „свирке“ у парку, одлазила сам још
неколико пута на дружење са Ђолетом, нашом
екипом из одељења и његовом са тренинга. Иначе,
Ђорђе тренира карате и мајке ми, то је прави спорт за
њега. Иако није много висок и сав је некако набијен,
опет је врло окретан и брз и има тај неки
заштитнички став према људима из свог окружења.
Он неће бити онај који напада, него онај који брани. И
другарчина је. Није ме исцимао да изађем зато да би
ме мувао, него зато што има тај неки позитиван став
и страшно му је стало да се људи око њега добро
забављају. Сви смо сигурни да ће у ближој будућности
имати неки простор, кафић или ресторан где ће да
окупља екипу уз сопствено, неизоставно присуство. И
ја седим са таквим ликом у клупи!
После првог, потпуно мрачног утиска, јер им,
заиста, нисам дала никакву шансу, ситуација се
полако мења. Идем у школу без грча у стомаку. Са
мном у одељењу нема никог из „Старине“. У свим
осталим одељењима их има по неколико. Само су
мене ставили саму. Није да ми није сумњиво. Све
мислим да је мама ишла на разговор код једне од две
Иване из психолошко-педагошке службе. Начула сам
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да је Софија уписала V, а да је Анђела отишла у неку
приватну. Не занима ме нарочито. Не знам шта бих
урадила да сретнем на улици неку од њих две. Да ли
бих се јавила или бих се правила да их не видим?
Вероватно ово прво. Балша је у Спортској.
Поново тренирам. Имам нов профил на
Инстаграму, закључан је. Можда ћу некада сазнати
шта се дешава са Вуком и осталима. Сада је исувише
рано.
Данас је мамин рођендан. Правимо јој
изненађење. Дошле су баба и тетка док је она на
послу. Праве ручак и торту. Бићемо сви на окупу.
Нисам издржала да прође овај дан, јер можда
није био прави тренутак, али морала сам да питам:
-Мама, ја сам била рекла да не желим да идем
на екскурзију. Е, па, предомислила сам се. Прву рату
си већ пропустила, имаш ли новца да ми платиш,
ишла бих ипак? - није прави дан да јој тражим паре,
али због сагласности морам брзо да реагујем.
-Лоло, и да немам, родићу их! - сва срећна,
почела је да ме грли и љуби.
Баба и тетка у један глас додају да и њих две
учествују!
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Чује се звоно на улазним вратима. Сви се
гледамо, никог више нисмо звали. Марко скаче и
каже:
-Па, то је тата, ко би други?!
Баба мисли исто, пожурује нас:
- Ајде, отварајте!
Најближа сам вратима, а и слављеница је
мало збуњена. Трчим, отварам их и преко велике
корпе са цвећем, бацам се тати у загрљај.
Мама је једва сачекала да јој честита, па да га
обавести да сам одлучила да идем на екскурзију.
-Где идете, Локи? - пита тата.
-У Нови Сад.
Једва чекам.
Екран мог мобилног телефона је засветлео.
Инстаграм је. Имате ново обавештење: @white-еyed
вас сада прати.
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Наташа Мугоша

ПОБУНА
ДЕЧИЈА ДРАМА
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Неколико реченица које би требало да знате у
вези са овим текстом:
Пре извесног времена, чланови драмске
секције су ме замолили да спремимо неки
комад у коме ће сви учествовати. У том
тренутку их је активних било око 30-ак. Једва
сам успела да пронађем текст са толико
улога, али сам се онда суочила са новим
проблемом. Деца су из разноразних разлога
изостајала из школе. Било је скоро немогуће
одржати пробу, а да су сви ту. Тако је пропало
неколико текстова. Онда сам дошла на идеју
да напишем овај текст.
Приметићете да је свака бајка (заправо су
ликови из бајке) појединачна целина. Тако да,
ако се нпр. неко разболи или не дође у школу,
постоје два решења: или да се та сцена не
изведе или да пронађемо замену која неће
имати превише тежак задатак, јер текстови
нису дуги и треба да се „уклопи“ са једним
или два лика! Зато је сваки део на посебној
страни и има наслов бајке из које је потекао.
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Написана су два краја.
Пропратне илустрације радила је Милица
Симић, ученица 6. разреда и чланица драмске
секције.

176

ПИСАЦ (успорен, уморан, на сцени намешта неки сто
и изнад њега објаву: ПИСАЦ ПО ЖЕЉИ; када то
заврши обраћа се публици):
„Дуго сам већ овде, међу људима, својом
браћом и сестрама по еволуцији. И не знам докле смо
стигли?! Ја ево довде. Реч више не вреди много, ни
изговорена ни написана. Решио сам да се предам, ДА
ВАМ СЕ ПРЕДАМ, радите шта желите. Пробао сам да
вас мењам, да вас побољшам, не вреди. Све сте гори.“
(Седа на столицу, отвара лап топ и већ тада улеће
прва „муштерија“)
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УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА И ПРИНЦ
(Она утрчава, у једној руци носи мобилни телефон, а
другом вуче принца. Галами!)
Лепотица: „Ту сте! Прочитала сам Вашу објаву на
фејсу! И мислим да сам прва стигла! Ја сам! (пошто је
писац гледа изненађено, она схвата да је, ипак, није
препознао). То сам ја Успавана лепотица! Зар ме не
препознајете?! О.К. Нема везе! Давно је било! А и
нисте ви криви!
Писац: „Крив за шта?“
Лепотица: „Како за шта? За сан од 100 година!!! И
слушајте ме пажљиво: ЈА ТО ВИШЕ НЕ МОГУ!“
Писац: „Шта не можете?“
Лепотица: „Па да спавам, човече! Не могу више да
спавам сто година! Живот пролази, људи пролазе, а
сад (показује на мобилни телефон који држи у руци),
сад не смем ни да замислим!“
Писац (гледа је и даље збуњено): „Шта тачно желите
од мене?“
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Лепотица: „Једну малу измену. Нећу да спавам, нема
више сто година. Замените тај део, смислите нешто
друго!“
Принц: (убацује се, а све време је стајао ту са стране и
гледао је заинтересовано и неповерљиво): „Чекај
мало! А шта је са мном? Ја желим да те пољубим! Да те
спасим! Да се венчамо!“
Лепотица: (окреће се ка њему потпуно спремна да му
одговори): „Ма нема проблема! Пољуби ме одмах!
Зашто да чекамо сто година?!“(креће ка њему
спремна за пољубац, он узмиче...)
Принц: „ Не могу, стидим се. Лакше ми је кад сам
сигуран да спаваш.“
Лепотица (Разочарано): „Уф, какав принц! Можеш да
крчиш трње и убијаш змаја?“
Принц: „То је лакше него да те пољубим...“
Писац: (гледа принца са смешком одобравања):
„Добро, схватио сам. Видећу шта могу да урадим.
Сместите се ту, сачекајте. Данас слушам жеље.
(викне): „Следећи!“
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(Лепотица и принц седају са стране. И они гледају и
учествују у наредним сценама)
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ПЕПЕЉУГА
(улази на сцену чистећи је метлом; одмах се обраћа
писцу):
Пепељуга: „Видите ме! (жалосно, скоро плачним
гласом) Не могу да престанем! Само чистим! Где год
видим неку прашину, ја полетим!“
Писац: „Ако се не варам, Ви сте Пепељуга, дивна
млада девојка, која се напатила пре него се удала за
принца. Сви су Вас волели.“
Пепељуга: (застане на секунд, зачуђеног погледа):
„Који сви?“
Писац: „Сви, птице, мишеви, коњи, све животиње, сви
осим маћехе и њених кћерки.“
Пепељуга: „Да (помало сетно)... Али, баш ми је било
тешко... сво оно спавање у пепелу, рано устајање...“
Писац: „Али, онда је уследила награда, и то још
каква!“
Пепељуга: „Јесте, јесте, не жалим се, све сте у праву!
Само, имам две ствари које ми кваре срећу!“
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Писац: „А то су?“
Пепељуга: „Па, рекла сам Вам! Не могу да престанем
да чистим, имам неки поремећај, све мора да буде
цакум-пакум! Желим наставак, наставак приче!
Нешто као реченицу после оне:
„Живели су срећно и задовољно до краја живота...“,
Е, ту додајте: „И више никад у животу није
узела метлу, прашка, кирби у руке, ок?“
Писац: (клима главом): „А друга жеља?“
Пепељуга: (сад већ опуштеније са уживањем):
„Ципеле...Опишите их мало боље! Потпишите их!
Морају да буду савршене! Кристијан Лубутен, Маноло
Бланик, Прада...Зашто ме тако гледате?“
Писац: „Ко су ти људи? Нисам ништа од њих
прочитао?!“
Пепељуга: „Јао, па наравно да нисте! Они не пишу!
Они праве уметничка дела- ЦИПЕЛЕ!(потпуно
опчињено)“
Писац : (разочарано): „Још једна жртва!Седите!“
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(Пепељуга, пре него што седне, сакрије метлу,
тј.остави је мало подаље. Онда се загрли и пољуби са
Успаваном Лепотицом као са старом познаницом.
Принцу пружи руку да је пољуби.)
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ПРИНЦЕЗЕ И ЖАБАЦ
(на сцену истрчавају две принцезе, отимајући се око
жабе)
Прва: „Кажи ми зашто толико желиш ову жабу?“
Друга: „Можда је принц?“
Прва: „А шта ако није?“
Друга: „А шта ако јесте?! (задивљено, сањалачки)
Дворац, кочије, драгуљи, хаљине, поданици(покаже
на публику). Пољубићу бре 100 жаба, ако треба, само
да се удам за принца!!!“
(ове са стране извијају обрве, оне су успеле, али
конкуренција на видику; прва принцеза је гледа мало
тугаљиво, а и писац чека даљи развој ситуације)
Прва: „А шта ако он није онај прави?“
Друга: (на тренутак збуњена застане, али само на
тренутак): „Ако је принц, онда је прави! Шта ту да ли
је прави или није?! Шта комликујеш?“
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Прва: (одлази до писца који све помно посматра): „Ја
нећу више да будем у овој бајци. Нећу ни ону
варијанту са грашком. Не знам шта хоћу?! (уздахне)...
Нешто као Мала Сирена, може?
(Писац климне главом. Она одлази да седне, а друга још
увек „цмаче“ жабу...онда сложи фацу, баци жабу и
упути се тамо где седе и сви остали, бацајући
заљубљене погледе ка једином присутном принцу,
Лепотица га чврсто држи испод руке, а новодошавшу
принцезу мрко гледа; писац је нешто укуцао у свој лап
топ и окренуо главу ка улазу, долази неко, чују се
знончићи)
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ПЕТАР ПАН И ЗВОНЧИЦА
Петар: (прилази писцу и рукује се са њим): „Петар,
драго ми је!“
Писац: (писац се рукује и покаже на натпис на свом
столу): „И мени! А, ово је очаравајућа Звончица, зар
не?“
Звончица: „Да, ја сам! Венди није дошла. Нека тако и
остане.“
Писац: „Шта хоћеш да кажеш?“ (скупио и намрштио
обрве, ово га се тиче)
Звончица: „Хоћу да кажем да није потребно да се
појављује. Она је у причи споредан, небитан лик.“
Писац: „Осим што је старија сестра и Петар Пан се у
њу заљубљује, а чини ми се, и она у њега. Није баш
толико споредна.“
Звончица: (љута је, трчи, звецка): „Јел има овде још
неки писац? (гледа по сцени и публици) - Или сте Ви
једини?“
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Петар: „Драги пишче, лепо је бити дете. И хвала Вам
за ових 200 година играња. Бескрајно сам уживао и
слатко сам се наиграо. Али, доста ми је. Хоћу да
пробам нешто што раде одрасли. Хоћу да одрастем!“
Звончица: „Не, Петре, не сад! Хајде још само мало,
молим те..“
Петар: „Не могу, стварно.“
(Писац све помно прати)
Звончица: „Мајкл Џексон, на жалост, више није жив.
Али, саградио је имање из наше бајке. Е, Петре, то је
стваран свет! Изаћи ћемо, молим те!“
Петар: „Доста! Доста сам те трпео! Јел ти неко рекао
да понекад мало гушиш? Напорна си, бре, само
звоцаш, звоцаш...“
Звончица: „Па, нисам ја крива. Такво име су ми дали –
Звончица. Али, ево, добро, могу ја и да ћутим,
стварно... (лети и звецка, онда застане)... Е, нисам то
ја, то је костим!“
Писац им покаже да седну. Ликови им направе места.
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ПЕПЕЉУГИНЕ ЗЛЕ „СЕСТРЕ“
Прва:(након што су ушетале): „ Нас нико ништа није
питао...“
Друга: „Да ли хоћемо, нећемо...“
Писац (збуњен): „Шта да ли хоћете, нећете?“
Прва: „Да будемо зле!“
Друга: „Човече, ја чак ни не желим да се удам за
принца!“
Прва: „Ни ја! Ја хоћу, ја желим из дубине свог срца и
бића да будем глумица! Ево, процените сами.
Месецима сам ово спремала!
„Зашто сте такви? Зашто сте тако окрутни? Шта сам
вам учинила? За шта ми се светите? Да бих се вама
допала, седам дана пробам један исти покрет руке. А
ви? Мрзите ме и ловите ми грешке. Ликујете када се
саплетем на сцени, радујете се када заборавим текст.“
(Каролина Нојбер)
Писац: „Импресивно, заиста“.
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Друга: „Какав принц? Само су нас џабе терали да
сечемо пете (стреса се). Е, па, мени су оне ципеле
биле велике! Не мале, него велике! И ми, као, због
јадне Пепељуге, ово, оно... (Пепељуга се тамо бечи,
ишчуђава, негодује...)
Писац: „Добро. Како бих ја ту могао да помогнем?“
Прва: „Усрећите нас!“
Друга: „Цео свет нас мрзи, као нешто смо јој скривиле
(показује на Пепељугу), а ми јој ништа нисмо урадиле.
Она воли да чисти, ево, малопре је и сама признала.“
(Пепељуга се хвата за главу, пада јој се у несвест,
Лепотица је хлади..)
Писац: „Није баш тако.“
Прва: „Као прво, хоћемо да се помиримо.“ (Пепељуга
из лежећег положаја показује руком НЕ!)
Друга: „Јесте. Хоћемо да наставимо са својим
животима. Сестра ће бити глумица, а ја ћу бити
дизајнер и манекенка за обућу.“ (Пепељуга сад има
нервни слом, јер ципеле су њен фах)
Писац: „ Никад чуо, морам признати.“
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Прва: „Па, нешто као: КУПУЈТЕ ЊЕНЕ ЦИПЕЛЕ; ОНА
ЗНА НАЈБОЉЕ; ЊЕНО СТОПАЛО ЈЕ САВРШЕНО, МАЊЕ
ОД ПЕПЕЉУГИНОГ!“
Писац: „Довољно сам чуо. Хоћете да вас
рехабилитујем (обе климају главом). Седите. Пробаћу
нешто да смислим.“ (Одлазе да седну, бечећи се на
Пепељугу, а и она на њих)
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КРУЕЛА ДЕ ВИЛ
Писац: „О, какво изненађење! Круела де Вил, ако се
не варам! Добар дан, изволите!“
Круела: (сва намрштена и незадовољна у тесном
далматинац блејзеру): „Добар дан.“
Писац: (примећује да је промукла): „Шта Вам је са
гласом? Да ли сте добро?“
Круела: „Промукла сам вичући на оне кучиће.“
Писац: „Као што рекох, изволите. Шта могу да
учиним за Вас?“
Круела: (свлачи блејзер): „Доста ми је свега! Не могу
више да поднесем кучиће! Желим да радим нешто
друго у животу.“
Писац: „Имате ли идеју шта?“
Круела: (клима главом смешећи се)
Писац: „ Да чујем.“
Круела: „Желим да предајем математику!“
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Сви изненађени, међу ликовима страх и неверица.
Писац такође не крије изненађење. Али записује. Она,
пуна себе, одлази и седа. Остали од ње помало зазиру.
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ТРИ ПРАСЕТА
Прасићи: „Сквик, сквик, сквик... здраво, друже!“ (сво
троје говоре назално)
Писац: „Здраво и вама! Изволите!“
Прасе 1: „Види, братац, много је напорно. Ми
саградимо, он дође, дуне и здраво, ћао.“
Писац: „Мислите на вука? Он дође и дуне?“
Прасе 2: „Тако је. Вук. Сквик. И решили смо...“ (остала
двојица одобравају)
Прасе 3: „Треба нам предузимач. Смисли га и убаци у
причу“.
Прасе 1: „Више њих, па да буде тендер.“
Прасе 2: „Јесте, да буде све по закону. Хр, хр, хр...“
Писац: (записујући): „Предузимач који би вам
саградио куће? Претпостављам од неког чврстог
материјала?“
Прасе 3: „Наравно.“
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Писац: „А вук? Шта ће бити са њим?“
Прасе 1: „То није наш проблем, друже. Нека дува,
дува, нек се труди.“
Прасе 2: „Нека иде у теретану.“
Прасе 3: „Нек се мало мучи, па кад види да нема вајде,
онда ћемо да преговарамо.“
Прасе 1: „Јесте. Мало здрава храна, а не јадни, мали
прасићи. Е, па, ми више нисмо у моди.Види бре како
смо мршави! (подижу мајце, увлаче стомаке, виде им
се ребра) Ко још једе прасетину?“
Прасе 2: „Није, бре, здраво... маст, холестерол..“
Писац: „ Добро. Разумео сам, седите..“
(придружују се осталим ликовима; они мазе мале
гуде)

194

СНЕЖАНА И 7 ПАТУЉАКА
Писац: „Ах, ево и вас“. (улази у пратњи патуљака)
Снежана: „Јако сам забринута...“
Писац: „Зашто?“
Снежана: „Недавно сам у једном женском часопису
прочитала да Сунчеви зраци пробијају кроз стакло...“
Писац: „Па?“
Снежана: „ Па ја лежим у оном стакленом ковчегу
данима, Сунце је јако, пржи и гори ми лице. А Ви, врло
добро знате да је бео тен један од мојих визуелних
квалитета.“
Писац: „Али, ако ковчег не буде од стакла, како ће те
принц видети, како ће се заљубити, како ће те понети,
споплести се, како ћеш испљунути јабуку?“
Снежана: „Е, да, да, подсетисте ме и на тај детаљ у
вези са јабуком. То ћемо после. Што се тиче ковчега,
нека остане од стакла, само додајте тај податак да су
драги патуљци, кожу мога лица намазали
специјалним мелемом против опекотина, а они ће,
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наравно, искористити један од савремених препарата
са заштитним фактором 40 и против УВ зрака.“
Патуљци: „Наравно.“
Снежана: „А јабуку? Њу одбијам да загризем.“
Писац: „Како сад то?“
Снежана: „Па лепо, нема потребе. Што да се трујем?
Кад видим вештицу, одмах ћу да умрем- „
Писац: „Не знам, баш... (обраћа се патуљцима). А ви,
јел сте само пратња?
ПАТУЉАК 1: „А, не. Имамо нешто. (пометња међу
патуљцима, не могу да дохвате микрофон, гурају се,
покушавају да један клекне а да му се други попне на
леђа, на крају доносе столицу, патуљак 1 се пење и
наставља) „Ја сам председник синдиката свих 7
патуљака!“
ПИСАЦ: (изненађено) „Тако“.
ПАТУЉАК 1: „И ево нашег проблема, незадовољства,
како хоћете.“
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ПАТУЉАК 2: „Желимо следеће: целог живота
устајемо у цик зоре и радимо у руднику до мрака. Јел
тако?“
ПАТУЉЦИ (сви у глас): „Тако је!“
ПАТУЉАК 2 (обраћа се писцу): „Јел тако?“
ПИСАЦ: „ Тако је!“
ПАТУЉАК 1: „Е, па, много смо радили. Много.
(Приближава се писцу, показује му неку врећицу, писац
ништа не схвата, онда му покаже свежањ новчаница,
овај га и даље гледа љубопитљиво.)
ПИСАЦ: „ Је ли, бре, патуљак, да ти то не покушаваш
да ме подмитиш?! А, мали, мангупe?!“
ПАТУЉАК 1 (застане на тренутак, изненађен је): „Па,
види, није ми то пало на памет, мајке ми, али ако
може да помогне (окреће се другарима, тражи
одобравање), што да не...“
ПИСАЦ: „ Не, одговор је не!“
ПАТУЉАК 1: „ОК, нисам то ни мислио... Дијаманти...
драгуљи... новац...“
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(Сви патуљци почну да плешу на уводни део песме...
„Мани, мани, мани“)
ПИСАЦ: (музика се утиша) „И даље не разумем“.
ПАТУЉАК 3: „Човече, пуни смо ко бродови. Хоћемо
мало да трошимо!“
ПИСАЦ: „Јао, гле, па ти ниси патуљак. Ти си
патуљчица. Девојчица...“
ПАТУЉАК 3: „Ма није ваљда?!“
ПАТУЉАК 4: „И није једина!“
ПАТУЉАК 1: (сад га писац већ мало нервира):
„Равноправност полова, да ли то разумеш?“
ПИСАЦ: „Врло занимљиво. Него, да се вратимо на
почетак. Шта ви тачно желите да ја урадим? Мислим,
напишем?"
ПАТУЉАК 1: „После свадбе желимо на пут.“
ПАТУЉАК 4: „После Снежанине и принчеве свадбе
(објашњава му за сваки случај; писац глима главом)
ПАТУЉАК 2: „За почетак Малдиви, а онда даље...“
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ПАТУЉАК 3: „У посету браћи и СЕСТРАМА!!!,
баштенским патуљцима.“
ПИСАЦ: „ Добро, има смисла.“
ПАТУЉЦИ СЕ РАДУЈУ!!!!
ПАТУЉАК 1: „Хвала! (обраћа се публици) Пратите нас
на инстаграму! User name : ПАТУЉАК 007!
ПИСАЦ: „Важи. Сместите се са стране.“
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ЦРВЕНКАПА
Писац: „А, Вас сам препознао!“
Црвенкапа: „Ја не знам одакле да почнем?! Које дете
још иде само кроз шуму до далеке бакине куће? И вук
и бака и ормар и онај „случајно зетечени“ ловац... Све
је то тако НЕВЕРОВАТНО. У мене више нико не верује.
Ко још овако живи? Уосталом, и шума је све мање.“
Писац: „Добро. Да ли имате неки предлог?“
Црвенкапа: „Имам. (Предузимљива, са осмехом,
збаци огртач и скочи за лап топ). Целу причу
пребаците у виртуелно, у виртуелну шуму. У њој ме је
напао вук, као на пример неко са лажним профилом.
Онда ту убаците неког сајбер ловца, неког паметног
полицијског инспектора који спашава и мене и баку,
приде.“
Писац: „Занимљива идеја. Могло би ту нешто да се
уради.“
Црвенкапа: „Е, писцу, краљ си, ма не цар! Видимо се
касније!“
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HARRY POTER
HARI: “Hello, my name is Harry Poter.”
Svi likovi u glas: AAAEEEEEEEE…. (негодовање)
Snezana: “Come on man, what do you want?”
Petar Pan: “What do you want from us? You have
anything a man could wish for.”
Princeza 1: “You’re a wizard. You live in a magic world.
You experienced so many incredible and exciting things.”
Princ: “What do you want from us, dude?”
Hari: “Well, I don’t know. Maybe I’m a bit of an old
fashioned guy. I’d like to hang out with you gays. For old
times sake.”
Uspavana lepotica: “Wait a minute… Are you calling us
old?”
Pisac: “Ма где си ти стара?! Спавала си свега 100
година, плус оних 18 од пре… ма ништа, ситница..”
(сви се смеју)
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Uspavana lepotica: “Ay! It’s not funny… (окрене се
Харију)… So?”
Hari: “I’m a little lonely…that’s it.”(пита писца и
остале) Are you accepting me?”
Pisac: “Yeah, sure. I’m just worried that Joanne will sue
me for theft?!”
Patuljak: (писцу) “Don’t worry about it. We’re gonna get
you a good lawyer.”
Uspavana lepotica: (писцу) “Now get to work. You’ve
interriewed us enough.”
Pisac: “OK, you asked for it… wait... while you’re
waithing, listen some music…”
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КРАЈ: ПРВА ВЕРЗИЈА
Писац гледа све што је забележио, гледа ликове, а
онда се окрене ка публици. Након краћег посматрања,
позове неко дете, наводно из публике, а уствари се
ради о детету из нижих разреда (првог или другог),
које је такође из драмске секције и пита га:
„Шта ти мислиш о свему овоме? Шта да радим
са њима, да ли да их мењам?“
Дете на то одговара:
„Ја сам дете, мени је лепо баш све овако како
јесте. Ја бих оставио све по старом.“
Када дете то изговори, ликови се међусобно погледају,
креће лагана музика и они почињу да плешући играју
сами себе. Све је „слоу моушн“... Тако нпр. Успавана
лепотица плеше и зева све док се лагано не сруши на
земљу; принц витла мачем, па клечи и љуби је;
Пепељуга узима метлу и чисти; Маћехине ћерке
намештају хаљине и мотре на Пепељугу; Црвенкапа
бере цвеће; Петар и Звончица лете наоколо; Снежана
загриза јабуку, патуљци копају....
Гасе се светла.
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КРАЈ: ДРУГА ВЕРЗИЈА
Писац устаје и позива све ликове да им прочита свој
рад, они сви поседају, слушају и реагују.
„Иза шума, иза гора, живела је ноћна мора.
Мучила је једног писца, уморног и седог лисца.
У помоћ му дошли ликови, из бајки разни фрикови.
Успавана Лепотица трње крчи
Док заљубљени принц за њом трчи.
Три прасета дијету држе
Јер не желе да их као кобасице прже.
Пепељуга „Праду“ шета, док су јој
Пепео и метла далека сета.
Увређене маћехине ћерке опроштај прижељкују
Њихов глас разума нека сви чују.
Снежана са вештицом рецепте размењује
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Чији колач од јабука боље омамљује.
Патуљци своје кофере пакују
Са рајских плажа фотке постују.
Круела страшна од паса се крије
Са једначинама и геометријом битку сада бије.
Петар Пан актн ташну носи
Својом густом брадом силно се поноси.
Звончица га у стопу прати
Мислећи да он драгоцено време трати.
Принцезе жапци више не интересују
Харија љубе и са њим филмове снимају.
Убоги писац одлучио да више не таласа
Књиге су, ипак, и штит и мач и сламка спаса.“

КРАЈ
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