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Ру па у жи ви ци

Пр вог по по дне ва лет њег рас пу ста Ле на и ја 
на пра ви ли смо жи ча ру из ме ђу на ших ку ћа. Ле-
на је по оби ча ју хте ла пр ва да је опро ба. Хра бро 
се по пе ла на про зор, ухва ти ла ко но пац обе ма 
ру ка ма, за ба ци ла бо се но ге око ње га и пре кр-
сти ла их. Из гле да ло је опа сно по жи вот. За стао 
ми је дах док се ву кла ка сво јој ку ћи, све да ље 
и да ље од про зо ра. Не ма још ни де вет го ди на, 
та Ле на, и ни је баш при ис тој сна зи као не ки 
ма ло ста ри ји од ње. Не где на по ла пу та но ге су 
јој скли зну ле с ко ноп ца, уз јед но крат ко цак!, и 
из не на да се на шла ка ко ви си из ме ђу два пр ва 
спра та, др же ћи се са мо ру ка ма. Ср це је по че ло 
стра шно да ми лу па. 

– Опа! – ре че Ле на.
– На ста ви! – по ви ках.
Ни је та ко ла ко на ста ви ти ка ко се то мо жда чи-

ни не ки ма ко ји сто је крај про зо ра и бле ну, та ко 
ми је би ло об ја шње но.
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Марија Пар

– Др жи се он да! Ја ћу те спа сти!
Дла но ви су ми се зно ји ли док сам раз ми шљао. 

На дао сам се да су Ле ни ни дла но ви би ли су ви. 
За ми сли да се пу сти и сур ва с пр вог спра та! Та да 
ми је пао на па мет ма драц.

И док се Ле на др жа ла ко ли ко год је мо гла, из-
ву као сам ма драц из ма ми ног и та ти ног кре ве та, 
из гу рао га у ход ник, ба цио низ сте пе ни це, про-
ву као га до пред со бља, отво рио вра та, шут нуо га 
низ спољ но сте пе ни ште и од ву као до ба ште. Био 
је то ужа сно те жак ма драц. На пу ту сам обо рио 
чу кун ба би ну сли ку и раз био је. Али ако је већ не-
што тре ба ло да се раз би је, бо ље она не го Ле на. 

Ка да сам се нај зад по ја вио у ба шти, ви део сам 
по Ле ни ним гри ма са ма да је би ла на иви ци да 
пад не.

– Три ле, спо ра ћу је дан! – из у сти бе сно. Ње-
не цр не ки ки це ле пр ша ле су на ве тру та мо го ре. 
Пра вио сам се да је ни сам чуо. Ви си ла је тач но 
из над жи ви це. Мо рао сам ту да по ло жим ма драц. 
На жи ви цу. Не би по мо гло да сам га ста вио би ло 
где дру где.

И та ко је Ле на Лид нај зад мо гла да се пу сти и 
стр мек не с не бе са као пре зре ла ја бу ка. Сле те ла је 
уз туп удар. Два дрв це та у жи ви ци сло ми ла су се 
у тре ну.

Са олак ша њем сам се сру шио на трав њак, по-
сма тра ју ћи Ле ну ка ко бе сно пу зи по уни ште ној 
жи ви ци, из ме ђу гра на и чар ша ва.



Два дрв це та у жи ви ци сло ми ла су се у тре ну
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Марија Пар

– Све је ово тво ја гре шка, Три ле, жи во та ми – 
ре че она по што се по ди гла без ика кве озле де.

По ми слио сам да баш и ни је, али ни шта ни сам 
ре као. Би ло ми је дра го што је пре жи ве ла. Као и 
обич но. 
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Три ша и Јел ки ца

Ле на и ја иде мо у исти раз ред. Ле на је је ди на 
де вој чи ца у раз ре ду. До бро је што је лет њи рас-
пуст, ина че би цр ка ва ла у ко ми, ка ко то она ка же.

– Знаш, мо гла си да црк неш и да се под то бом 
ни је на шао ма драц кад си па ла – ре кох јој ја ка-
сни је те ве че ри, ка да смо ста ја ли на по љу и по но во 
гле да ли ру пу у жи ви ци. У то је већ Ле на сум ња ла. 
Сма тра ла је да би нај ви ше до би ла по трес мо зга, а 
то је већ пре жи ве ла. Два пут.

Али ја се ипак пи там шта би се де си ло да је 
па ла без ма дра ца. Би ло би ту жно ка да би цр кла. 
Он да ви ше не бих имао Ле ну. Ле на ми је нај бо љи 
друг, иако је де вој чи ца. Ни ка да јој то ни сам ре-
као. Не усу ђу јем се јер не знам да ли сам ја њен 
нај бо љи друг. Не кад ми слим да је сам, а не кад не. 
За ви си. Али за и ста се пи там, на ро чи то ка да се де-
си та ко не што као што је кад пад не са жи ча ре на 
ма драц ко ји сам ја ту по ста вио. Та да по ми слим 
ка ко бих во лео да ка же да сам јој нај бо љи друг. 
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