
8 — Kamen u bubregu

Beli zidovi bolnice me izluđuju. Već je sumrak ali oni i dalje svetle, i dalje
me čine vidljivom. Nije ni čudo što ih ova s desna grebe noktima i jede, ili je
luđa od mene ili ima nedostatak kalcijuma. Hm, čitala sam negde da je kal-
cijum važan za gubljenje kilograma, ubrzava metabolizam i brže mršaš, ha,
pa nije ta mala toliko glupa. Ali brinu me njene oči, u ovom polumraku iz-
gledaju nekako tužno. Glupača, jede malter, baš je glupa. Ne mogu više da
je gledam, odvratna je.

„Vode“, prozbori glupača.
„Evo srce, odmah“.
Moraš da piješ kad si zidove ždrala. Zar ja tebi trebam da donosim vodu,

pa i ja sam bolesna, šta misliš da radim ovde. Sad ćeš još da tražiš da ti iz-
gnječim bananu, pih, kao da nemaš zuba, a možda i nemaš. Glupačo. Pij
sad, ajde, brže to malo, srči k’o čovek.

„Tako... jel ti sada bolje, dušo?“
„Jeste, hvala“, pošaputa i opet zatvori oči.
More marš, kretenko! Jesi li se dovoljno izvalila, hoćeš i masažu možda?

Da ti operem te smrdljive noge? O Bože, šta ja radim ovde, ovi ljudi nisu nor-
malni...

„Nego smem li da te pitam, draga moja, zašto su tebe ovde doveli?“
„Mornar“, zakašlja se, „položio ga je na klavir“.
„Šta bre na klavir?“
„Čitav je bio istetoviran... jao“.
Bolna grimasa na licu ističe usta razvučena u čudni mali osmeh. Pa jel

te boli ili ne, ma ova je prsla, ne zna šta priča, bolje da je se klonim, a možda
je i nešto zarazno. Ionako mi je zanimljivija ova s leve strane, još i čita neku
knjigu. Šta to piše, ne vidi se dobro, tra, tra... Zaratustra! Moj tip žene!

Samo me buni njen gips, šta je to? Gips joj obavija telo od struka do
nogu, kao neki veliki šlauf, pa čemu to služi? Čoveče, je li polomila nešto,
šta može da se tu polomi? Stvarno svašta. Ma da nije... Ma nemoguće...



Ono kao Džej Lo, nije valjda ugradila silikone? Kompleksašica. Ali zašto čita
Zaratustru? Ova žena mi je skroz čudna... ma nemoguće da fura taj fazon,
pa šta će njoj to? Ne, pa stvarno me izluđuje.

„Gospođo, izvinite, dobar dan, ja sam tu, krevet pored vas, oprostite što
zabadam nos, ali stvarno me zanima zašto su vam stavili taj gips?“

„Znala sam da će me neko to pitati“, odgovori žena razdragano, „ni
meni baš nije jasno, kažu mi da sam iščašila kukove“.

„Kako to mislite, pali ste negde“?
„Ma ne“, stidljivo se zakikotala, „moj muž je, onako, veliki... dva metra,

sto kila, a voli čovek, onako, malo jače, da potegne mislim“, ja ne verujem
šta slušam, pa nju je on, ma prozbori više ženo Božija, „I tako, malo mi je u
zanosu iščašio kukove... al’ veruj mi – vredelo je“, potapša me dobrona-
merno kao da mi daje savet.

Prsotina. Pa ova je još luđa od one žderačice maltera, šta je ovo, gde se
ja to nalazim bre... Koja mazohistkinja brate, nije normalna. Još meni pred-
laže da nađem nekog siledžiju da me iščaši.

„Stvarno? Ja baš ne znam da li bih smela tako da se prepustim... jel baš
vredelo ili vi to mene malo zezate?“

„Ozbiljno ti kažem“, smeškala se, „sad mi je baš žao što moram miro-
vati nekoliko nedelja, zato i čitam Kamasutru, da vidim postoji li neka bez-
bedna opcija, ali izgleda ni Indusi nemaju rešenje za mog Balkanca“, reče
žena na ivici suza, „a zašto si ti ovde?“

„Vade mi kamenje iz bubrega... morala bih sada do toaleta, doktori mi
naredili... pa odoh“, brzinom svetlosti.

*   *   *

U hodniku bolnice stoje dvojica doktora. Razgovaraju o svakodnevnim
temama. Pacijente su obišli za jedan sat, sad još da prođe preostalih sedam
do kraja smene.

„Deda je bio džeparoš a baba kurva. Njega su jednom izlomili policajci
zbog krađe, pa se žali da sada mnogo veći lopovi vode državu. Izvadio je flašu
rakije a baba je dodala da je tada mogla da kupi viršlu sa senfom za dva dinara.“



Obojica prasnuše u smeh koji je odjekivao hodnikom. Devojka je bila na
drugom kraju i posmatrala ih. Odluči da im priđe, rešena da se napokon za-
vrši njena bolnička avantura. Obratila se onom lepšem.

„Doktore, ja želim da me otpustite.“
„Iz koje ste vi ono sobe?“, upita lepotan gledajući je iznenađeno.
„Ja sam iz četvorke, i ne mogu više da gledam svoje lude cimerke. Ka-

menje iz bubrega ste mi izvadili i nema više potrebe da ostajem ovde.“
Doktori na kratko pogledaše jedan drugog a onda pozvaše devojku da

pođe sa njima u ordinaciju. Lepotan joj je otvorio vrata a onda izvukao njen
karton.

„Znači kamen u bubregu?“
„Amnezija, sasvim razumljivo“, reče Ružniji klimajući glavom.
„Gospođice, ne znam kako da vam ovo kažem ali vi ste...“, Lepotan spu-

šta pogled i nastavlja da čita izveštaj, „Vi ste pokušali da izvršite samoubi-
stvo. Skočili ste sa Brankovog mosta. Doveli su vas kontuzovanu i prebačeni
ste na intenzivnu negu. A sad mi je jasno i zašto ste to učinili“, reče poka-
zujući Ružnijem poslednji pasus izveštaja. „Pokušajte da se setite“.

Devojka poče da se trese, oči joj se izvrnuše i ona pade na pod. Doktori
joj prilaze, stabilizuju je sa par šamara, ali devojka pada u trans. Počinje go-
voriti dubokim muškim glasom.

„Pa dobro Marko, toliko ste dugo bili u vezi, ja sam iskreno mislio da
ste vas dvoje nerazdvojni, šta se desilo? Kamenje u bubregu se rutinski ukla-
nja, zdrava je ona.“

„Čika Miroslave“, nastavlja devojka slabijim baritonom, „šta da vam
kažem... Ja sam nju jeb’o iz sve snage, čak sam krenuo i u teretanu, počeo
da uzimam anabolike, mogao sam da je jebem u žestokom ritmu i preko tri
sata dnevno! Ali to njoj nije bilo dovoljno. Eto.“

„Marko, potpuno te razumem i solidarišem se s tobom“, odgovori bas.
U toku oporavka devojka se prisetila da se tada tek vratila iz bolnice gde

je vadila kamenje iz bubrega, a nakon razgovora je uzela nož... Doktori su
znali ostatak priče, ali kopkalo ih je zašto je svoje kamenje stavila u njihova
usta. Devojka je samo rekla: „Zbog kalcijuma.“


