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Za Iliju, od tetke
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PONEDEQAK

Ја не во лим да чи там и пи шем. Мо ја ма-
ма је очај на због то га. Во ди ла ме је код 

ле ка ра за очи, па код ле ка ра за уши, он да 
код ле ка ра за гр ло, па чак и код ле ка ра за 
сто мак. Ми сли ла је да сам бо ле сна, али 
су ми сви ре зул та ти од лич ни. Сад је мо ја 
ма ма још очај ни ја не го што је би ла.

– До бро, де те, шта да ра дим с то бом? 
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– Во ди ме у зо о ло шки врт.
– Не глу пи рај се, Та ма ра. Хо ћу озбиљ-

но да по раз го ва ра мо. 
– И ја хо ћу озбиљ но да раз го ва ра мо. 

Ја не во лим сло ва и не мој ви ше да ме 
те раш да чи там! 

– Али, де те, ка ко ти ми слиш да упи-
шеш фа кул тет?

– Шта је то фа кул тет?
– Ево, сад си још и без о бра зна!
Он да се ма ма за цр ве ни у ли цу. Уста не. 

Отво ри про зор. По но во сед не. По но во 
уста не. За тво ри про зор и поч не да ви че 
на та ту:

– То је све због те бе! Пу шташ је да ра ди 
шта хо ће. Она не зна за ред! Не ма рад не 
на ви ке. Ни је ни 
чу до што не 
зна да чи та! 
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– А ти је су ви ше при ти скаш. Де те не 
мо же гла ву да диг не од оба ве за: ба лет, 
пе ва ње, игра ње, сви ра ње, цр та ње, те-
нис…

– Да се ти пи таш, она би се по цео дан 
са мо игра ла.
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