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KIŠA 

GospoĎica Skarlet, vitka devojka svetle puti, zelnih očiju i plave kose, čekala  je prevoz 

duže nego inače. Posle dvadeset minuta naišao je plavi autobus. Bila je začuĎena činjenicom 

da je poluprazan. Ušla je i sela na mesto iza vozača. Stavila je slušalice i pustila muziku. 

Gledala je kroz prozor kao što to uvek čini kada se vozi. Voli da posmatra ljude. Autobus je 

stao tek nakon dve stanice.  

Ušla je devojčica od šest ili sedam godina. Možda osam. Teško im je, uostalom, proceniti 

uzrast u toj dobi. 

Hm, baš neobično, pomislila je Skarlet, zar decu danas puštaju da se voze gradskim 

prevozom bez pratnje starijih. Užas. O čemu ti roditelji misle. Ima svakavih ljudi. Sutra da joj 

se nešto desi... 

Iz misli ju je prenula sirena. Vozač je trubio nekome ispred sebe. Devojčica je stajala 

nedaleko od Skarlet. Gledale su se. 

 Odakle mi je poznata ova mala, mislila je Skarlet. Liči mi na Eminu sestričinu. Ipak ne, 

ona je starija. Sigurno je neko dete iz komšiluka. 

Devojčica je bila lepuškasta. SvetlosmeĎa kosa, zelene oči, pune usne. Nosila je ružičastu 

haljinicu sa mašnicama, crne lakovane cipelice, a kosa joj je bila svezana u dve kike. 

Razgledala je sedišta. Kao da nije znala gde da se smesti. Pogledala je opet u Skarlet i uputila 

se ka njoj. Sela je pored nje. 

Drznica mala. Može da bira i sedne baš pored mene. Ljutito je otpuhnula i skrenula 

pogled ka prozoru. 

Nebo je bilo sivo. Oblaci su se zgušnjavali. Pale su prve kapi. Prekrivale su staklo. 

Posmatrala je kap koja se spojila sa još jednom, pa još jednom, pa sa grupicom kapi dok se 

nisu odlile prema dnu prozora.  

Osetila je blagi stisak na levoj mišici. Okrenula se. Devojčica ju je gledala meĎu oči.  

„Izvoli?” Skarlet se trudila da bude ljubazna. 



„Noćas sam sanjala da jurim zeca. Skočila sam za njim u rupu, baš kao Alisa, ali nikada 

nisam osetila tlo pod nogama. Sve je bilo crno. Činilo se kao da traje večnost. Mama me je 

probudila. Rekla je da sam buncala i okretala se u krevetu.“ 

Skarlet ju je posmatrala nekoliko minuta pokušavajući da shvati šta se dešava. „Dobro. A, 

reci ti meni zašto sama putuješ prevozom. Gde su ti roditelji?“ upitala ju je ne spuštajući 

pogled sa njenih očiju. 

„Pomažem ti.“ 

„Kako to, moliću lepo?“ upitala je Skarlet iznenaĎeno, pomislivši kako su deca sve 

bezobraznija. Za sve je kriva televizija, zaključila je. 

„Želim da ti ispričam svoj san. Ti nikada nisi sanjala i malo mi te je žao“, rekla je 

snebivajući se i dodala, „Nekad imam tako lepe snove da jedva čekam da padne mrak i da 

idem da spavam. U njima mogu biti princeza, mogu da jedem slatkiše do mile volje... Ima 

svačega. Ima i ružnih. Kao ovaj sad što sam ti ispričala. Htela sam da znaš da ne propuštaš 

baš mnogo time što ne sanjaš“, spustila je pogled ka cipelicama trljajući ih jednu o drugu. 

Posmatrala je devojčicu začuĎeno razmišljajući odakle da počne sa pridikama. Iz neba je 

zatutnjalo. Naprečac se okrenula prema prozoru i videla odsjaj munje. Kišica je sada prerasla 

u pljusak koji je dobovao po staklima. Okrenula se opet prema devojčici. Nije je bilo. 

Pogledala je iza sebe, zatim ispred. Ustala je i otišla do kraja autobusa, a zatim do vozača. 

„Izvinite“, pitala je tiho, „Gde je ona devojčica sa kikama u ružičastoj haljini i lakovanim 

cipelama“ 

„Sišla je. Na stanici. Malopre“ 

„Hvala“, izustila je. Vraćajući se na svoje mesto razmišljala je o njoj. Kako je to mogla da 

zna, kako je to mogla da zna...  

Kiša je sada već bila na izmaku što joj je odgovaralo. Približava se njena stanica. Ovaj put 

ne želi da pokisne. 

GospoĎica Skarlet je volela kišu. Nosila bi tirkizne gumene čizme i zelenu kabanicu i 

šetala bi sve dok kiša ne stane. Retki prolaznici koji su mrzovoljno žurili u zaklon, gledali bi 

je kao neuravnoteženu. Neki bi nešto promrmljali sebi u bradu. Skarlet to nije uznemiravalo. 

Najviše je volela jesenje kiše. 



„GospoĎice“, prodoran muški glas prenuo ju je, „Poslednja stanica“. 

Uputila je zbunjen pogled vozaču, podigavši desnu obrvu. 

„Zadnja je stanica. Nemam ništa protiv da se vratite sa mnom. Onda bi morali izaći i 

sačekati na stanici“, rekao je vozač. 

„Hvala vam. Izlazim ovde. DoviĎenja“, dodala je silazeći. 

Uputila se dobro poznatom ulicom. Mokar asfalt. Opojni miris posle kiše. Sivo nebo. Ušla 

je u pekaru u kojoj je i inače volela da doručkuje. 

„Dobar dan“, ljubazno ju je pozdravila crnjomanjasta žena sa belom keceljom. 

„Dobar dan. Dve integralne kifle i vodu.“ 

„Da li želite još nešto“, upitala je žena pritiskajući dugmiće po fiskalnoj kasi. 

„Ne, hvala“, uzvratila je Skarlet spremajući novac u novčanik. 

Sela je u obližnji park. Volela je tu da doručkuje. Imao je divan travnjak. Veliku fontanu 

na sredini koja je bacala vodu uvis u različitim vremenskim razmacima. 

Uz doručak društvo bi joj pravila knjiga. Svakog dana je čitala. Želela je da pročita sve 

knjige ovog sveta, a bilo je tako malo vremena.  

Podigla je pogled dok je otpijala gutljaj vode. Za oko joj je zapala starija gospoĎa. Mršava. 

Blago povijena. Seda kosa svezana u elegantnu punĎu. Crni kaput. Bež suknja. Gumene 

čizme. U levoj ruci kišobran je imao ulogu štapa. Imala je utisak da ju je već videla negde. 

Starica je primetila njen pogled i uzvratila joj. Videvši to, postiĎeno je oborila glavu vrativši 

se čitanju. Zurenje je smatrala izuzetno neprijatnim. Pre svega joj je smetalo kada nju neko 

gleda. 

„Da li je slobodno ovde?“ Obratio joj se hrapavi glas. 

Pogledala je naviše. Bila je to ta starija gospoĎa. Odmerila je nesvesno. 

„Da", tiho je odgovorila vrativši se knjizi. 

„Baš je lepo vreme. Volim kišu", počela je gospoĎa. 



Kako su neki ljudi drski. Daš im malo oni hoće još. Zar ne vidi da čitam. Najbolje bi bilo 

da se učtivo izvinem i odem. Čitaću kasnije. Spremala se da ustane. 

„Noćas sam imala strašan san. Prvo je bio divan. Bila sam sa jednim gospodinom na kafi. 

Pričali smo. Pravi džentlmen. Lep, otmen, u skupom odelu. Otišla sam do toaleta, meĎutim 

onog trena kada sam kročila unutra, počela sam da bežim. Ne znam od koga. Savladao me je 

strah. U isto vreme je bilo uzbudljivo koliko i strašno. Trčala sam u naletu adrenalina kada 

sam osetila da mi noge trnu. Već sledećeg trenutka sam imala osećaj kao da su olovne. Nisam 

mogla da ih pomeram. Kleknula sam ne bi li otpuzala i spasla se. Tu je onaj uzbudljiv deo 

prestao. Počela sam da se znojim. Plakala sam. MeĎutim činilo se da je puzanje samo 

pogoršalo stvari. Počeli su bolovi. Zavrištala sam. Probudio me je sopstveni krik.“ 

Tišina. 

Skarlet je gledala pridošlicu sa podozrenjem razmišljajući. 

 Ovo se ne dešava. Dve osobe u jednom danu. Dve nepoznate žene mi prilaze i pričaju o 

svojim snovima... 

„Ko ste vi i zašto mi pričate o vašem snu. Ne poznajem vas. Kakva je ovo nameštljka?“ 

Povisila je ton.  

Baštovan koji je potkresivao živicu u blizini je primetio da se nešto dogaĎa. Prišao im je. 

„GospoĎo da li je sve u redu?“ pitao ju je ne skidajući pogled sa Skarelt. 

„Sve je u redu, mladiću“, odgovorila je gospoĎa smireno ne skidajući blagonaklon osmeh. 

Baštovan se udaljio osvrnuvši se nekoliko puta. 

 „Draga“, započela je gospoĎa. 

„Draga gospoĎo“, Skarlet ju je prekinula sarkastičnim tonom, „Niste mi odgovorili na 

pitanje!“ 

„Želim samo da ti pomognem. Snovi će doći vremenom“, ustala je i prišla bliže Skarlet. 

Ova je ustuknula. „Ne boj se draga!“ rekla je gospoĎa opet se približivši. Pomilovala ju je po 

kosi. „Najviše od svega mi nedostaje ta plava kosa“. Poljubila ju je u čelo i otišla. 

Stao je plavi autobus. Vozač je strpljivo sačekao da se gospoĎa ukrca. Zatvorio je vrata. 

Skarlet je gledala kako nestaje sa vidika. Počinjala je kiša. 


