
11 — Unapređenje

Ustao je, posrnuvši. Isprva je pomislio da je krevet viši nego ranije, a
onda se nasmešio takvom zaključku. Sinoćnje pivo viška ostavilo je očigledne
posledice. Zevnuo je, počešao se po zadnjici i zaputio ka kupatilu.

Sa čuđenjem je otkrio da mu je koža ovog jutra glatka. Malo šta je imao
da obrije. Dok je dlanom ispitivao lice, ogledalo mu je otkrilo i promenu na
šakama. Izgledale su nekako tuđe, a i davni ožiljak na desnom kažiprstu je
izbledeo. Začuđeno je dahtao u svoj odraz neko vreme, a onda rešio da ostavi
alkohol.

Obukao je najbolje odelo, košulju koju mu je majka sinoć ispeglala i po-
ravnao kravatu. Imao je običaj da pozdravlja majku pre odlaska na posao. Za-
kucao je, a njena soba odgovorila je tišinom. Ušao je pažljivo. Žena u poznim
šezdesetim sedela je u fotelji i naizgled spavala. Prišao je na prstima i osmo-
trio staricu.

„Nisam mrtva, ne raduj se prerano!“ iznenada je viknula, otvorivši oči.
„Ali kevo, kako možeš da govoriš tako? To sam ja, Gregor?“ trgnuo se

zbunjeno, naviknut na njenu blagost.
„Znam ja tebe, matora usedelice! Jedva čekaš da umrem, da možeš da

dovlačiš svakojake i slobodno se kurvaš po stanu!“
„Ali otkud sad to?“ pitao je iznenađeno.
„Ne lupetaj ako već ništa korisno ne umeš da radiš! Donesi mi bar do-

ručak i pazi da mleko ne bude vrelo!“
Gregor je spremao obroke samo kada mu je majka bila bolesna. Obično

ga je terala iz kuhinje, govoreći da kuvanje nije za njenog sina. I spremala
mu omiljena jela.

Iz frižidera je izvadio dva jaja i ispržio ih na, činilo mu se, previše ulja.
Tost je zagoreo, a mleko iskipelo. Njegova majka moraće da se zadovolji time.
Uostalom, bolje nije umeo. Strpao je sve na poslužavnik i, žureći na posao,
odneo ga u majčinu sobu.



„Dobro znaš da mi je lekar zabranio jaja! Hoćeš da me ubiješ?“ zakre-
štala je starica.

„Kevo, šta je sa tobom? Uopšte ne ličiš na sebe.“
„Dobro znaš šta mi je! Sutra ću možda da umrem, a još nemam unuke!

Sve moje prijateljice odavno ih imaju! A ja? Čekam tebe da se skućiš i skrasiš!
I ovo mleko je vrelo, zar ti nisam rekla...“

Na pola njene rečenice Gregor je već bio na ulici. Kasnio je na posao i
mislio o deci. Voleo je slobodu, a mnogobrojne žene je izbegavao da dovodi
kući. Majka nikada nije pitala za njih. Tek mu deca nisu padala na pamet.
Smatrao je da ima dovoljno vremena. Biološki sat radio je u njegovu korist.
Prenula ga je truba automobila. Bacio je začuđen pogled na vozača u vozilu
koje je mililo pored pešačke staze. Trebalo mu je desetak sekundi da shvati
da ovaj u prolazu uzvikuje nepristojne reči i ponude. Krv mu je grunula u
glavu, ali se naporom volje suzdržao. Pomislio je kako bi izvukao ovog pedera
kroz prozor i prebio mu ženskasto dupe, da nije kasnio.

Na posao je stigao sa trideset i šest minuta zakašnjenja. Prvo je naleteo
na kolegu koji ga je, nekim njemu nedokučivim pogledom, odmerio od cipela
do kravate:

„Zašto kriješ to zamamno telo tim ogavnim odelom?“
Gregor je pogledao sako i pantalone. Zaista, nekako su visili na njemu,

kao da su za broj ili dva veći. Slegnuo je ramenima. Nije imao snage da misli
o garderobi. Dan je ionako počeo uvrnuto.

„Kasniš, jebote. Ali hajde nam prvo skuvaj kaficu pre nego što odeš šefu
na raport? Meni srednju bez šećera, srećo“, nastavio je kolega, pogleda i
dalje uperenog u njegovu kravatu. Gregor je zaustio da odgovori, ali je zastao,
setivši se da ovaj ne pije kafu:

„Evo ti ipak kocka šećera“, odbrusio je, pokazujući srednji prst.
Šef ga je dočekao neobično miran i nasmejan:
„Znaš li da kasniš?“
„Znam. Izvinjavam se, imao sam sitne neprijatnosti“ odgovorio je, pi-

tajući se otkad direktor nosi brkove.



„Tebi je sve oprošteno. Uz večeru. Samo ti i ja, nakon posla?“ šef mu je
namignuo.

„Ovaj, sutra se igra finale plejofa, možemo li tamo?“ nasmešio se, po-
mislivši da se šali. Imao je dobre odnose sa njim i nadao se skorom unapre-
đenju. Često su zajedno izlazili u klubove i čašćavali devojke pićem i vožnjom
u šefovom novom mercedesu.

„Ma ne pravi se cvećka. Znamo da baš i nisi u najboljim godinama.
Treba da ti laska ovaj predlog. I sledeći put obuci nešto seksipilno. Odelo,
pogotovo široko, slabo prolazi kod klijenata“, dobacio je direktor, pljesnuvši
ga po zadnjici u odlasku.

Ostao je zabezeknut, nemuštog pitanja zaleđenog na usnama. Neko ga
je nežno uhvatio za rame. Samo je jedna osoba u kompaniji imala takvu sen-
zualnost u pokretima. Zadrhtao je, susprežući erekciju.

„Opet te maltretira?“ pitala je saosećajno.
Nije znao šta da odgovori. Neverovatnost situacije oduzela mu je spo-

sobnost razmišljanja. Jedino što je zaista osećao bilo je njeno prisustvo.
Odlučio je da o šefu misli kasnije, a da sada pokuša da iskoristi situaciju.
Flertovali su već neko vreme. Nije imao ozbiljne namere sa njom, osim ne-
koliko zajedničkih večeri:

„Ma, on nije bitan. Seronja. Nego, šta kažeš da se zabavimo malo? Uz
neki alkohol, muziku i kondom moglo bi da nam bude lepo.“

Sklonila je ruku sa njegovog ramena, vidno uzrujana. Pogled joj je oda-
vao mešavinu zaprepašćenosti i sažaljenja.

„Kondom? Ali šta će ti on? Ovaj... i ja pričam gluposti... Izvini, nikada
te nisam tako gledala... Oprosti“, rekla je pometeno i otrčala niz hodnik.

Gledao je za njom, poražen. Bio je uveren da ga smatra privlačnim. Iz
nekog dalekog instinkta, koji se tek sada probijao na površinu, shvatio je da
se nešto promenilo. Moguće i ceo svet. Iznenada je postao svestan činjenice
da su mu cipele za tri broja veće. Poželeo je da se isprska hladnom vodom.

Toalet je bio prazan. Ispustio je nemoćan izdah i otkopčao šlic. Ruka mu
je zahvatila vazduh. Spustio je pogled. Onesvestio se.



*   *   *

Gregor S. probudio se u ambulanti hitne pomoći. Zaustavio je misli pre
paničnog trenutka i, za svaki slučaj, opipao grudi i prepone. Sada je već
mogao da paniči. Brzo je zatvorio oči, ali nije uspeo da uguši nadiruće slike
nastavka sopstvenog života muškarca tridesetih godina u telu isto toliko stare
žene. Najposle je sarkastično pomislio kako će mu se bar šef, za razliku od
majke, večeras sigurno obradovati.

I kako će morati da nauči da koristi tampone.


