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Ko je ta žena 

 

„Kao da je predosetila da ću je zaprositi. Baš se doterala. Belo joj lepo stoji, otvara je. Svetla, 

duga kosa, krupne oĉi, pune usne. Smeje se kao dete. Srećna je. Bar da sam stigao da joj kupim 

još neki poklon da joj dam kad uĊemo. Iznenadiću je drugi put.“ 

- Hej! Šta si se zablentavio?! Daj kljuĉeve! 

- Aha! Izvini! Nešto sam se zamislio. Evo. 

- Nikad ne mogu da naĊem utiĉnicu, ovaaaj breee, prekidaĉ. Hahaha 

- Hahaha, evo ga. Napipao sam ga. Kao da si prvi put.... Šta se ovde desilo doĊavola?! 

Zatekli su stan ispreturan. Stvari razbacane na sve strane. Nebojša je uoĉio senku na zidu i ušao u 

dnevnu sobu. Posle nekoliko sekundi pucanj. Lenka se trgla, ruke je stavila preko usana, nije 

pomerila sve do trenutka kada ga je ugledala. Tada je potrĉala ka njemu. Teturajući se stigao je 

do vrata, pridrţavajući se jednom rukom za zid, a drugom pritiskajući ranu iz koje je šikljala krv. 

Stropoštao se ćutke na pod gledajući je. Vrištala je. Plakala. U nekom trenutku je uzela telefon. 

Prošlo je tri nedelje. 

Laganim hodom ušla je u dnevni boravak u rukama noseći tacnu sa doruĉkom. Obišla je beli 

stoĉić na sredini sobe i sela na dvosed pored Nebojše. Lenka već neko vreme nije pri sebi. Ćuti, 

zamišljeno zuri u otvoren prozor i mulja prsten po rukama. 

U uglu sobe se pojavila ţena. Mlada, blede puti, prodorno plavih oĉiju, duge, riĊe kose. Na sebi 

je imala belu košulju i crne pantalone. Gledala ga je ispod oĉiju, neprekidno, pravo u oĉi.  

„Pogledaj Lenka! Zar je ne vidiš?!“ 

„Aman, ţeno, zaboga! Reci nešto!“ 

Vratio je pogled ka riĊoj ţeni, ali nije bila tu. Ustao je.  

„Idem da malo izbistrim glavu. Prijaće mi hladan vazduh.“ 

Nastavila je da ćuteći vrti prsten. Nije ĉula da joj se obratio. Obukao je jaknu, izašavši iz stana, 

uputio se ka mestu gde ĉesto provodi vreme kada hoće da razmišlja. Ne sreće nikoga, bar ne 

primećuje. Seo je u park da prelista novine. Nikoga nije bilo.  Odjednom je poĉeo da duva jak, 

hladan vetar. Pretio je da mu istrgne novine iz ruku. Podigao je glavu da pogledom isprati 

pobegle listove. Oĉi su mu susrele blag osmeh riĊokose iz stana. Pilji u njega. Oblio ga je hladan 



znoj. Njen pogledga jeţi, ĉini nervoznim, ispunjava strahom. Predao je preostale listove vetru. 

Pobegao je. 

„Ne razumem šta hoće od mene... Plaši me... Naroĉito one oĉi. Zalede me... Zašto mi je toliko 

poznata!? Gaaaaah... Koji mi je Ċavo?“ 

Na stepeništu ispred antikvarnice ga je saĉekala, gledala ga je isto kao u parku. Zastao je nasred 

ulice. IznenaĊeno je izbeĉio oĉi. Ne moţe da joj se suprotstavi, da izusti reĉ. Opet beţi. Nekoliko 

puta se osvrnuo oko sebe. Kada se uverio da joj je umakao, nastavio je hodom. Ulice su delovale 

pusto. Pokoji automobil se pomalja i to je sve. ZaĉuĊujuća tišina. Pogled mu se za trenutak 

zaustavio na izlogu prodavnice tehnike. Na ekranima je bila ona. Noge ga izdaju. Iznemoglo je 

odmahnuo glavom, protrljao oĉi. Nije nestala. Nekako je stigao do svojih kola, ušao, obrglio je 

volan i naslonio ĉelo. Zatvorio je oĉi i glasno uzdahnuo. Setio se da ju je pre nekoliko dana uoĉio 

i u ogledalima u izlogu male antikvarnice. Pokušavao je da dokuĉi koju igru igra njegov um. 

„Sranje! Hteo sam da joj kupim taj gramofon. Sigurno bi se oraspoloţila. Danima je letargiĉna i 

ignoriše me. Već je noć. Nadam se da još rade.“ 

Uliĉne svetiljke su osvetljavale ulicu. Jedna je bacala zrake na  njega. Pogledao je na sat. 

Kazaljke su pokazivale 23:15, ali bilo je još rano da bi bilo toliko sati. Nisu se pomerale. Upalio 

je kola i pogledao u retrovizor. Video je progoniteljku na zadnjem sedištu. 

„Šta hoćeš više od mene!? Odjebi! Ko si ti?! Ostavi me na miru! Ostavi me!“ 

Zauzvrat mu se samo blago osmehivala. Kad je video da nije sa njim u kolima, zabacio je glavu 

na naslon i duboko udahnuo. Nije ni primetio kada je nestala. Oseća se kao da je u snu.  

Stigao je kući. Bacio je stvari na krevet i ušao u kupatilo. Umio se pokušavajući da nešto spere. 

U ogledalu je video da stoji iza njega. Poĉeo je da plaĉe. Da rida. Zario je prste u glavu i vukao 

ih preko celog lica, ostavljajući crveni trag. Samo ga je gledala tim oĉima. Trljao je glavu 

rukama, kvaseći ih suzama. 

Probudio se u sobi koja je imala jedan prozor, gledao je ka krevetu. Zidovi su bili pola beli, pola 

sivi. Senke su igrale po njima. Stvarale su se i nestajale svakog minuta. Seo je. Na sebi je imao 

belu košulju, ruke su mu bile zarobljene u dugaĉkim rukavima koji su mu bili vezani na leĊima. 

Oĉi su mu haotiĉno šarale po sobi jureći iskrivljene oblike po zidovima. Nema je. 

„Ovde me nećeš naći!!!“ 

Histeriĉno se smejao. Njihao se kao da sam sebe teši. U sobu su ušla dva medicinska tehniĉara 

gurajući invalidska kolica. Nije mogao da im uoĉi lica. Podigli su ga i smestili u njih. Kikotao se. 

Izveli su ga u dugaĉki hodnik sa mnogo vrata. Prestali su da guraju kolica. Ostao je sam sa 

medicinskom sestrom koja mu je dolazila u susret. Stala je ispred njega. Za njom su stigli i njeni 

pratioci koji su izmileli iz soba. Okruţili su ga. Gledao je izbezumljeno njihova bezliĉna lica i 



tonuo u kolica. Drhtao je. Odmahivao je glavom levo-desno. Ţeleo je da pobegne od stvarnosti 

koja ga je sustizala. Setio se! Video ju je u svojoj dnevnoj sobi kako stoji sa pištoljem. Dim se 

mileo iz cevi. 

„Oslobodi me! Izleĉi me! Pomozi mi! Vidi me! Spasi me! Pomozimi! Lenka!“ 

Sestra ga je gledala kao u parku, u dnevnoj sobi, na stepeništu. Rukom je pokazala u jarku 

svetlost iznad njih koja se iznenada pojavila. Smireno je rekla: “Idi...“ 

Vrata su se pootvarala. Listovi novina su uleteli u hodnik. Na naslovnim stranama je pisalo: 

“Ţrtva provale nije preţivela.“ 

 


