
4 — Crvendać

Brkovi su joj udarili kad je bila od osam godina. Sa deset je dečacima
naplaćivala dinar za pipkanje, dva da ih fitilje. U petnaestoj se jako rastužila
pa odlakavila kao terijer. Sačekala je još par godina i zbrisala sa nekim, ka-
snije poznatim kao, Čovekom od Gume. Postali su artisti.

Moja baka se udala u dvadesetoj.
Sa dvadeset dve, artistkinja i Čovek od Gume su bili senzacija, tačka na

trapezu ih je proslavila.
Baka mi je tad rodila tatu i postala udovica. U četrdesetpetoj, baka je

postala i Moja Baka.
U to vreme je prvi put filmovana neka cirkuska predstava. „Krzno i

Guma“, tako su je štampali na plakatima. Bila je hit.

*   *   *

Skuvaću im čaj, kolačiće sam već poslužila, hoću da pričamo i zabeležim
priču. Ja sad imam tih četrdeset i nešto, taman kad su i one „zenitirale“.

Ja sam urednica časopisa „Ženski Svet“.

*   *   *

„Gospodin od Gume, kako je ovih dana?“ baka nikad nije odobravala tu
količinu putera u mojim kolačićima, zvala ih je prepodobno rasipnim salom.
Mljackala je kao na usireno mleko.

„Ma,“ srkutala je čaj artistkinja „isteže se. Visi. Okačio se negde, o ra-
gasto možda. Čaj vam je gospojice“, namignula mi je, „za pereporučiti ga!“

„To je lepo. U njegovim godina, to je baš lepo. Čovek vodi računa o
sebi“, klimnula je baka naglašavajući.

Neko vreme smo se smeškale jedna drugoj.



Crvendać je sleteo na sims prozora, baka kao da ga je jedva dočekala.
Namestila se u fotelji da ga lepše vidi.

Artistkinja je zaglađivala dlake iza uha, izučavala da li zidni sat ima i ku-
kavicu.

„Zar vas dve niste bile najbolje drugarice? Odrasle ste zajedno“, poku-
šala sam da razbijem tišinu.

Crvendać je sleteo u leju paradajza. Neka glista, ga je smarala. Upirao
se, ali zemlja je bila tvrda. Baka je bila borac, ne znam za koga je navijala, ali
ramena su joj svakako bokserski igrala u gardu.

„Ima! Tako je!“ poskočila je artistkinja. Sramim se reći, bila je slika i
prilika one crne kuje što nam se otrgla. Oči dlakavo nadveđene, blago ke-
stenjaste. Pod bradom beli pramen. „Majstorski rad!“ razrešila je rukama.
„Imala sam i ja jedan ovakav, sličan.“

„Kukavičja sprava“, baka nije odvajala pogleda od crvendaća, „za do-
kone zanimacija“.

Crvendać je zgrabio šta je naumio i prnuo.
„Kakva sprava? Satna?“ baka se prenula pa uzvrpoljila. „Ah da, ti zidni

kantari, to se sve laktom mora štelovati“, zlatnim lančićem je izvukla svoj
satić, „i kasni. Tri minuta“, učkiljila se u sat na zidu. „Tri minuta, barem.“
Tutnula je svoj kucač vremena natrag, lupnula šakom po njemu kao zver da
smiruje.

„Pričajte mi šta ste radile kad ste bile male“, krenula sam nasumično,
„pričajte mi o momcima! Zašto da ne, kad ste se prvi put zaljubile?“

Crvendać je tresnuo o prozorsko staklo, zbunjen, zadržao se na simsu
tek toliko da proguta lovinu, rastrese perjem i otpraši dalje.

„Tvoja baka je zgrabila momka pre mene“, namignula je artistkinja.
„Zgrabila, udala se za njega, dete rodila...“, baka je opet očajavala bez

Crvendaća.
„Grabila si ti i pre zgrabljenog“, grčile su se bivšoj drugarici podbrade

bele dlake „mislim na ono po zovinim žbunom“.



„Da li ćeš ikad prestati sa provokacijama? Jeste, provociraš“, frktala je
moja baka, “ničeg nije bilo pod zovom, ničeg šta bi tebe trebalo da intere-
suje“, ustala je i odgegala se do prozora.

Ćutale smo. Bila sam zatečena. Trebala mi je introspektiva odrastanja
devojaka u stara vremena, sve sa aspekta njihovog kasnijeg potpuno druga-
čijeg životnog stila; nisam planirala čeprkanje po ožiljcima. Mada, zaličilo je
interesantnim.

„Bako, bila si nestašna pod zovom?“
„Kako to misliš da me ne bi trebalo interesovati?“ presekla me je artist-

kinja, „dogovorile smo se da će on biti moj!“
„Ništa se pod zovom nije desilo... uh, kako me ovo umara. Posle toliko

godina...“, iskrckala je put natrag do fotelje, „ovde sam samo zbog unuke.
Znala sam da neće valjati. Zašto sam ponekad tako glupa?“ nagnula se do
stočića po šolju čaja.

„Nisi mi dozvoljavala da te vidim sve ovo vreme, sad hoću da znam“,
kao da je oprugom bila izbačena iz naslonjača, stvorila se tik uz bakinu glavu,
„šta si mu umesila tad? Srami se, imale smo samo petnaest!“ Učinilo mi se
da sam videla belasanje očnjaka ispod kezećih usana.

„Draga, nisam mu umesila ništa... Ništa više nego što si ti mom jad-
niku, njenom dedi, nešto kasnije“, potpuno mirna, srkutala je čaj. Vratila je
šolju, uzela kolačić na tanjiriću, „Ništa se tu promeniti neće, ja sam onda
pogrešila, ti si se posle osvetila. Oba su odavno mrtva; sad ćemo popiti čaj,
pojesti po komad, ovog... sala...“, sa gađenjem je zveknula tanjirićem o sto-
čić, „i razići se. Znam da ja svakako idem!“

„Gospojice, znate li da vam je bakica najobičnija veštica?“, oparilo je
baku taman kad joj je kvaka zacvilela u šaci. „I to loša, ako smem dodati.
Falsifikat veštice!“ osećalo se zadovoljstvo u tonalitetu. Srkutnula je još malo
čaja i gurnula čitav kolačić u usta. Odmah se ispovraćala pod noge. Gomila
crva se prosula tepihom.

„Tako znači“, fijuknula je pogledom do bake. Kvaka je zinula prečnikom
krokodilovog ugriza, zgrabila joj haljinu i u trzaju svukla sa nje. Satić je saž-
vakan ispljunula baki pod noge.



„Bako!“ šake su joj se grčile ukrug, bajala je, bljesci vatrene lopte su već
lizali iz njenih vrćenja. „Ne! Stani!“ pritrčala sam do nje, zgrabila za ruke.

„Ti ćeš da nam kažeš da stanemo?! Mrš!“ zamahom ruke zalepila me
je za zid, drugom se poigravala gorućom kuglom.

„Šta je mala, baka te je čuvala za nešto drugo? Kad te ona već nije učila,
gledaj sad pažljivo“, sav drveni inventar sobe je poleteo i sručio se na baku.
Veseli plamičci su zaigrali, a miris roštilja je bio jasan. Pala sam sa zida.

„Napolje, obe! Napolje, napolje!“ odgurnula sam vrata.

*   *   *

„Mala je stvarno izgubljen slučaj, jelda?“ iskopala je artistkinja bivšu
drugaricu, prebacila joj ćebence preko nagorele kože.

„Potpuno izgubljen. Nažalost.“ nasmešila joj se baka. Otišle su zagr-
ljene.

Crvendać mi je sleteo na rame. Gledali smo kako njih dve u ranom su-
mraku poskakuju stazom. Onda je on razrogačio očima i zaleteo se na tepih.
Sve je počistio. Sutra ujutro sam i njega najurila napolje.


