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Дар ко Ма цан





Хва ла Те ри ју Пра че ту 
на фу сно та ма, кад је то  

већ та ко очи глед но 
И Ире ни по себ но
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Дан жи вих1

Дан мр твих за пра во се не на зи ва та ко, али га сви 
та ко зо ву. То је дан кад жи ви иду на гро бља да по-
се те мр тве. То је исто та ко дан ка да мр тви, зна ју ћи 
да су њи хо ви жи ви на гро бљу, до ла зе да по се те 
сво је бив ше ста но ве. И он да с нео до бра ва њем цок-
ћу због про ме на ко је су се до го ди ле, због но вих 
та пе та и но вих ста на ра или, ако се ама баш ни шта 
ни је про ме ни ло, због ста рих та пе та и ста рих ста-
на ра. Мр тви во ле да цок ћу, као што се ви ди, бар 
ко ли ко и жи ви.1

Сен ка је на гро бљу – и то ло кал ном, не ру ше вач-
ком – има ла са мо оца, ко га ни кад ни је упо зна ла 
јер је умро пре не го што се она ро ди ла. Не где у 

1) Из ме ђу мр твих и жи вих има за-пра во мно го ма ње раз ли ке не го што се ве ру је. Мр тви су ма ло жи вљи не го што жи ви ми сле, а жи ви су ма ло мр-тви ји не го што се мр тви се ћа ју да су би ли. Жи ви се пла ше да не умру, 

док мр тви пак стра ху ју од то га да не 
ожи ве. Ни јед ни ни дру ги, уз рет ке 
из у зет ке, не во ле кла сич ну му зи ку, 
здра ву хра ну ни бу ба шва бе. Све у 
све  му, као што се ви ди, раз ли ку ју се 
от при ли ке исто ко ли ко во да и лед.
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не ра зум ном де лу свог ума2 Сен ка се љу ти ла на оца 
што jе ни је удо сто јио то га да ма кар при че ка да је 
ви ди, па је ове го ди не од лу чи ла да га ка зни та ко 
што му не ће по се ти ти гроб. Ње на мај ка ни је ни шта 
ре кла на то, јер је и ина че рет ко кад про го ва ра ла, 
па је та ко Сен ка оста ла са ма код ку ће – го то во па 
са ма у це лој згра ди – и по ма ло се осе ћа ла као да 
је ка жња ва ју ћи оца за пра во ка зни ла се бе. 

Кад ви ше ни је мо гла да из др жи гроб ну ти ши ну 
згра де у ко јој ни от ку да ни је до пи ра ла бу ка те ле-
ви зо ра или сва ђе, Сен ка је обу кла то плу јак ну и 
си шла до ула зних вра та. Ста ја ла је ту ми нут жмир-
ка ју ћи у ни ско и бле до сун це ко је се с му ком пен-
тра ло по гра на ма го лог др ве ћа, а он да је се ла на 
нај ви ши сте пе ник свог ула за. Сте пе ник је био не-
при јат но хла дан от при ли ке исто оно ли ко ко ли ко 
је Сен ка би ла не при јат но твр до гла ва и њих дво је 
во ди ли су хла дан рат: или ће Сен ка сна гом во ље 
на го во ри ти сте пе ник да не бу де хла дан или ће сте-
пе ник Сен ки пре хла ди ти бу бре ге.

– Пре хла ди ћеш бу бре ге – од о здо, а не ка ко сви-
со ка, до ба цио је Олук Сен ки.

Олук је био леп град ски улич ни ма чак ко ји је 
умео да го во ри и ко ји је са Сен ком у про шлој књи-
зи3 скло пио пакт по ко јем су два да на не дељ но би-
ли при ја те љи. Оста лих да на та ко ђе су би ли при ја-
те љи, са мо су се пре тва ра ли да ни су.

2) Ко ји чи ни 99% по ме ну тог ума, ако је ве ро ва ти из ја ва ма Сен ки них нај бо љих дру га ри ца.
3) У Јаднорогу, истог аутора и од  

ис тог издавача.
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– Ку пи ћу но ве у ме са ри – фрк ну ла је Сен ка на мр-
ште но, иако јој је за пра во би ло дра го што га ви ди.

– Од не ке ов це, на дам се – ис ке зио се Олук 
злоб но јер је и ње му би ло дра го што ви ди Сен ку. 
– Тран сплан та ци ја ор га на успе шна је са мо ме ђу 
ро ђа ци ма.

– Ха-ха – ре кла је Сен ка ки се ло по што ни је ус пе-
ла да се се ти ни чег па мет ни јег. На кон па у зе, ка ко 
би од го вор био ма ње бе дан, до да ла је: – Ха.

– Ха – мо рао је и Олук да до да, ко ји ни ка да ни је 
знао еле гант но да по бе ди, и сме стио се Сен ки у 
кри ло. – То пли је?

– Би ло би да сам ја се ла на те бе – Сен ка је је два 
до че ка ла при ли ку да из јед на чи.

– Ха-ха – ре као је Олук. А он да по ра же но: – Ха. 
За тим су ма ло се де ли у ти ши ни и по сма тра ли мр-

тве ка ко до ла зе с гро бља. Обич ни љу ди обич но не 
ви де мр тве, али је Сен ка има ла ту спо соб ност, а мо-
жда и дар, да при ме ти оно што дру ги не при ме ћу ју, 
док је Олук био ма чак, а мач ке иона ко све ви де.4

Го спо дин За ви шић сти гао је пр ви, так си јем чи-
ји је во зач бе сно звао дис пе че ра ка ко би га пи тао 
за што га је по слао у Не ру ше вац кад га ту не че ка 
ни ка ква му ште ри ја. А Дан је мр твих, је дан од три 
да на у го ди ни кад се га ран то ва но до бро за ра ђу је, 
бе снео је во зач и да ље на збу ње ног дис пе че ра, не 
схва та ју ћи да је глас ко ји је чуо с ра ди ја за пра во 
био глас го спо ди на За ви ши ћа.

4) Па зато најчешће дремају или спа-вају. Знате, и није нека фора видети све кад је тако мало тога вредно гледања.
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Го спо дин За ви шић био је чи та вог жи во та љу бо-
мо ран на го спо ђу За ви шић, па га та на ви ка ни је 
пу шта ла ни на кон смр ти. Иако је умро пре осам 
го ди на, у осам де сет дру гој го ди ни, до ла зио је ку-
ћи на сва ки Дан мр твих и пре ко па вао по ства ри ма 
сво је, сад осам де се то смо го ди шње су пру ге, тра-
же ћи до ка зе о то ме да има љу бав ни ка. И ни кад 
ни шта ни је на шао јер је го спо ђа За ви шић чи та вог 
жи во та зна ла до бро да их кри је, па се те на ви ке, 
сре ћом, ни је од ви кла ни кад је за њом на из глед 
пре ста ла по тре ба.

На кон го спо ди на За ви ши ћа ауто бу сом су сти гле 
го спо ђа Ке ре стин чић и го спо ђа Пу ха ло, ча вр ља ју-
ћи све вре ме. Го спо ђа Ке ре стин чић на да ла се да 
ће не ка ко на го во ри ти свог си на дан гу бу да на ђе 
де вој ку, скра си се и по да ри јој уну ке, ко ји ће на 
Дан мр твих мо ћи да је оби ла зе кад ње га ви ше не 
бу де би ло, док је го спо ђа Пу ха ло би ла фи нан сиј ски 
струч њак и на да ла се да ће сво јој по ро ди ци не ка ко 
ус пе ти да до ја ви ко је ће де о ни це на бер зи уско ро 
по ра сти, а ко је ће па сти.

– Не ма го спо ђе Вла дић – жмир нуо је Олук из Сен-
ки ног кри ла. – Но, то се ви ше-ма ње и оче ки ва ло.

– Ко га не ма? – стре сла се Сен ка. То пла мач ка у 
кри лу чи ни ла је хла дан ка мен под зад њи цом не ка-
ко још хлад ни јим.

– Го спо ђе Вла дић – ре као је Олук. – Она је до-
ла зи ла при лич но ду го. Бар де це ни ју, ка ко сам чуо. 
Има ла је ов де ку ћи цу, пре не го што су са гра ди ли 
згра ду, он да ју је за ме ни ла за стан и убр зо по том 
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умр ла, али је на ста ви ла да до ла зи. Го спо ђа Вла дић 
би ла је баш јед на она ко пра ва ста рин ска са бласт… 
Раш чу па на, ди вљег по гле да, бле да и сва ке го ди не 
све бле ђа. И опа ка.

– Опа ка? – за ин те ре со ва ла се Сен ка. И пре тр ну-
ла што од при јат не је зе због при че што од не при-
јат не је зе која је долазила из зад њи це. – Опа!

– Опа ка, да – Олук се из ва лио на ле ђа и Сен ка 
схва ти да ће мо ра ти да му че шка сто мак ако же ли 
да чу је на ста вак при че. – Про го ни ла је ста на ре ко ји 
су је на сле ди ли. Не ки ка жу, с раз ло гом.

– С ко јим раз ло гом? – шмрц ну ла је Сен ка и по-
ми сли ла ка ко се баш див но осве ти ла оцу ти ме 
што се пре хла ди ла. Кад је сле де ћег пу та не ко бу-
де на љу тио, по тој ло ги ци, осве ти ће се та ко што 
ће до би ти шар лах или ве ли ке бо ги ње, а ако је не ко 
ствар но бу де увре дио, нај бо ље ће би ти да по ло ми  
но гу и та ко му вра ти ми ло за дра го.

– При ча ло се, ка ко сам чуо, да су је уби ли љу ди 
с ко ји ма је скло пи ла уго вор о до жи вот ном из др жа-
ва њу. Знаш оно: они те бе па зе у ста ро сти, ти њи ма 
оста виш стан у те ста мен ту…

– А кад им га пре пи шеш, они те кок ну, јер ко ће 
да че ка… – клим ну ла је Сен ка гла вом. – Је л’ то?

– Та ко сам чуо да је би ло с го спо ђом Вла дић – 
ре као је Олук. – За то је и про го ни ла тај пар. А кад 
је њих оте ра ла, на ста ви ла је да пра ти све буду ће 
ста на ре. Све их је до во ди ла до лу ди ла! Знаш онај 
стан на осмом спра ту? Ста на ри су се у ње му сме-
њи ва ли бр же не го го ди шња до ба!
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– Да, и сад је пра зан. А пре то га су у ње му ста-
но ва ли…

– Бла жи ћи, ми слим.
– Бла жи ћи, та ко је – клим ну ла је Сен ка гла вом 

и про гу та ла кне длу. Бла жи ћи да, би ла је то јед на 
ту жна при ча.

По ро ди цу Бла жић чи ни лу су: та та Бла жић, хард-
ве раш за по слен у не кој ин фор ма тич кој фир ми, 
ма ма Бла жић, пре храм бе на тех ни чар ка у не кој 
фа бри ци со ко ва, и ма ли Бла жић, уче ник основ не 
шко ле, ко ји се јед ног да на обе сио о цев ра ди ја то-
ра, при ча ло се, због ло ших оце на.

– Ште та – уз дах ну Сен ка. Ни је њој би ло жао ма-
лог Бла жи ћа за то што га је на ро чи то до бро по зна ва-
ла (ипак, он је био мла ђи це лу јед ну го ди ну од ње, 
а зна се да ни је пре по руч љи во дру жи ти се с ба лав-
ци ма), већ за то што је би ла још до вољ но мла да да 
јој бу де жао сва ког, при че му мо жда по себ но оних 
ко је ни је сти гла да упо зна, а са да ни ка да и не ће.

– Зa че га је ште та? – упи тао је Олук, ко ји се ве-
ома тру дио да не из гле да ка ко му ста ло до не че га, 
јер би му то не по врат но окр њи ло углед.

– Ни је за че га, не го за ко га … за ма лог Бла жи ћа 
– об ја сни ла је Сен ка. – И то је за пра во чуд но.

– То што је ште та за ње га? – про те гао се Олук. – 
Сла жем се. Бу ду ћи да је био људ ско би ће, нај ве ћи 
су из гле ди да, ду го роч но гле да но, го то во уоп ште 
ни је на пра вље на ни ка ква ште та.

– Не то – Сен ка се сад већ озбиљ но за ми сли ла, 
што се ви де ло по то ме што је лагано че шка ла Олу-
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ков сто мак. Кад би ми сли ла на че шка ње, на и ме, 
че шка ла би пре бр зо, као да је по ку ша ва ла што бр-
же да ис пу ни тај за да так, као да је че шка ње бр за 
хра на, а не ру чак у ко јем сви тре ба по ла ко да ужи-
ва ју. – Чуд но је то што су ре кли да се обе сио због 
ло ших оце на. Не се ћам се да ико икад ре као да 
је он про бле ма ти чан ђак. За пра во, не се ћам се да 
се о ње му икад ишта при ча ло, што го то во си гур но 
зна чи да ни је био про бле ма ти чан.

– Има ли то тво је бле бе та ње не ку свр ху или само 
во лиш да ме пљуц каш док из го ва раш про бле ма ти-
чан? – фрк нуо је Олук.

– Не ма свр ху, са мо ми је би ло чуд но – сле гла 
је Сен ка ра ме ни ма. – Ка ко смо уоп ште до шли до 
ма лог Бла жи ћа?

Уме сто од го во ра, за чуо се ве тар.
О па ло ли шће ус ко ви тла се, а кад се спу сти ло на-

зад на зе мљу, пред Сен ком и Олу ком ста ја ла је сит-
на мр ша ва и мр тва при ли ка с ве ли ким на о ча ри ма: 
ма ли Бла жић.

Сен ка се ис пр ва пре тва ра ла да је иста као и сви 
дру ги и да не ви ди ма лог Бла жи ћа. Про ћи ће, ми-
сли ла је, оти ћи ће он до свог ста на, та мо ће да 
ура ди не што ду хо ви то5 и он да ће да се вра ти  на 
гро бље до следеће го ди не. И та ко док га сви не за-
бо ра ве или док он не за бо ра ви ода кле је по те као, 
док не из бле ди, кад пре ста не да му бу де ва жно, 
док не не ста не. Про ћи ће.
 5) Придев изведен из именице дух, а 

не синоним за забавно. Те две речи 

ре тко се поклапају.
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Али се ма ли Бла жић ни је мр дао с ме ста ни ти је 
скла њао по глед са Сен ке. У јед ном тре нут ку до-
хва тио је крај ду гог пру га стог ша ла, ко ји му је био 
два пут оба ви јен око вра та, и њи ме обри сао ка пљи-
цу с вр ха са бла сног но са. За тим је отво рио уста и 
ре као не што.

Олук се на ко стре шио у Сен ки ном на руч ју. И Сен-
ка је осе ти ла ка ко јој се по ти љак је жи.

– Шта је ре као? Шта је ре као? – гро зни ча во је 
шап ну ла Олу ку, ко ји је од го во рио фрк та њем:

– Ка ко да знам?! Не го во рим аве тињ ски!
– Ми сли ла сам да, не знам, мо жда чи таш са уса на?
– Кад би се са уса на чи та ли кла си ци књи жев но-

сти, мо жда бих се и по тру дио. Али ова ко…
– Псст, опет го во ри!
Ма ли Бла жић за и ста је опет го во рио. Пр во ти хо, 

а он да све гла сни је. На кра ју је ви као и ма хао ру ка-
ма ка ко би об ја снио оно што му је на уму, али су га 
Сен ка и Олук гле да ли с не про ме ње ним не ра зу ме-
ва њем и нео д ре ђе ном зеб њом. У Олу ко вом ста ву 
ви де ло се, шта ви ше, и не при ја тељ ство.

– Јад ни чак – ре кла је Сен ка. – Не зна да га не чу-
је мо. Ви ди се да је тек од не дав но дух.

– Ве ро ват но ни је ни по ку ша вао да раз го ва ра с 
дру гим аве ти ма от ка ко је умро, глу пан! Шта до би-
јеш кад ти глуп дух говори на уво? Глуво?

– Мо жда он уме да чи та са уса на? Глу ви уме ју! 
– ре кла је Сен ка, па ве о ма по ла ко усна ма об ли ко-
ва ла ре че ни цу упу ће ну ма лом Бла жи ћу. 
– НЕ ЧУ-ЈЕ-МО ТЕ.
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По што је то не ко ли ко пу та по но ви ла, ма ли Бла-
жић је ко нач но пре стао да ма ше ру ка ма и кон цен-
три сао се на Сен ки на уста. Сри цао је сло го ве за-
јед но с њом и на кра ју је схва тио да ње гов глас не-
ће без по сред ни ка до пре ти до де вој чи це и мач ка. 
Освр нуо се око се бе, али пред згра дом ни је би ло 
го то во ни чег упо тре бљи вог. Чак ни ђу бре та.

Са мо ли шће.
Ма ли Бла жић кон цен три сао се на ли шће. Ли шће 

за шу шта.
– Ми слим да по ку ша ва не што да нам ка же – 

шап ну ла је Сен ка.
– За сад зву чи као Ш – треп ну Олук скеп тич но.
– Ћу ти! Слу шам! – на љу ти се Сен ка, па се опет 

окре ну ли шћу. – Шшш … Шшшу … Шшшу ва…
– Шу ва а а ри-ва! – за пе ва Олук, ко ји је ина че пе-

вао гро зно и кре шта во. Сен ка га кле пи по њу шци. 
– Ти ши на, ре кла сам! Шшшу вај … те… Шу вај те 

… сссе… Шу вај те се! То јест, чу вај те се! Же ли да 
нам ка же да се чу ва мо!

– То је ве о ма ле по – ре че Олук опре зно ка ко не 
би по пио још јед ан шамар. – Али че га? Или ко га? 
Не ваљ да ње га?

– Па а ам пи и и ра аа – ли шће с на по ром за шу шта 
ни ма ло шу шта ву реч. – Чу вај те се пам пи ра!
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