
15 — U potrazi za čipsom

Kao da nam i nije bilo svega navrh ustaljenu besomučnost kancelarisa-
nja sustigla je dodatna prekalibracija sistema paklenosti. Naime, više nije
moglo da se puši po kancelarijama, već samo u za to predviđenoj prostoriji,
preciznije rečeno u bočnom hodniku koji je vodio na slepo od muškog nuž-
nika. Već na prvoj pauzi shvatile smo sav jad novog položaja. Stajale smo sa
plastičnim čašama sa kafom u rukama i dok su nas od vreline tečnosti pekli
prsti, a pepeo padao po odeći i cipelama, udisale smo isparenja izlučevina
naših kolega i bile prinuđene da zapazimo kako isti većinom šliceve zakop-
čavaju na izlasku iz WC-a, bez trunke srama svakako, upućujući nam naj-
češće poglede zluradosti nepušačkog fašizma. Nemam običaj da sa sobom
vukljam tašnu i ne znam šta mi tad bi da na ovaj način sebi otežam ionako
zavrnutu situaciju, ali mobilni je naravno morao da zazvoni pokrenuvši seriju
automatizovanih reakcija koje su za cilj imale javljanje na isti. Zamolila sam
koleginicu Mirjanu da mi pridrži kafu, cigaretu gurnula u dubeću pikslu i
krenula da brljam po torbi. On nikako da ispliva, ali zvonjava je bila uporna i
tek kada je pevačica „Sirenie“ treći put izgruvala refren „My minds eye“
uspela sam da iskobeljam aparat i da se javim. Bio je to moj voljeni.

„Vidi da se nekako što pre izvučeš i dođeš kući. Ovde je pakao“, bio je
očajan, ali to nije bila retka pojava.

Znala sam u čemu je problem. Već nekoliko dana naš sin Pera je nava-
ljivao da mu u goste dođe Luka, jedan od njegovih drugara, dečak malo „slo-
bodoumnijeg“ vaspitanja nego što je to moj dragi voleo. Za danas nismo
uspeli da izvrdamo i moj ti je Radomir imao da pazi dvojicu prilično nemo-
gućih devetogodišnjaka neko vreme. Već je par sati izdržao i ventil je već
počeo da mu zviždi. Srećom moja šefica je imala razumevanja.

Prvi mi se obradovao Milutin, naš mešanac, a zatim i muž koji bi takođe
mahao repom da je imao isti.

„Ne mogu da odbranim špajz od ovog čuda. Pojeo je sam četiri kesice
čipsa i dve pereca i još nasrće. Kada mu podviknem on samo zaćurliče kao
neka debela ćurka i koluta očima.“



Bilo mi je žao čoveka. Sa takvim živcima dobro da je i toliko izdržao.
„Ja preuzimam“, pozdravila sam vojnički.
Ozario se, ščepao par diskova i nazuo patike
„Odoh kod Neđe“, reče.
Nisam ga još ni ispratila pogledom dok je tutnjao niz stepenice ka izlazu

iz kuće kada sam osetila nečije prisustvo. Iz začupavele okrugle glave gledala
su me dva zejtinjava Lukina oka. Neobično velika usta kao da su se oblizivala.

„Teta Marija jeste li doneli nešto za grickanje?“
Pružila sam ruku i pomilovala ga po kosi.
„Nisam dušo. Žurila sam da što pre stignem“.
„Pa idite onda u prodavnicu i kupite“.
Nasmejala sam se.
„Možda posle. Sad moram da se presvučem i da vam dam da ručate.“
„A šta ima?“
„Punjena paprika.“
„To! A je l’ ima nešto za pićence?“
„Ima sok na rastvaranje.“
„A nema koka-kola?“
„Nema.“
„Ima u prodavnici“, bio je jako siguran Luka.
Sad je već počinjao i mene da nervira, ali sam se trudila da to ne pokažem.
„A gde je Pera?
Pera je sedeo za računarom, tamanio neke zombije u nemačkim uni-

formama i bio nešto ljut. Ipak kada me je ugledao, obradovao se i dotrčao mi
u zagrljaj.

„Ručak je za deset minuta“.
„Dobro“, rekao je malo nevoljno.
U spavaćoj sobi je bio haos koji sam ja jutros napravila tražeći šta da

obučem. Kada sam pomerila kesu sa vešom u njoj je nešto čudno zašuštalo.
Protumbala sam i izvukla kesicu sa čipsom.

Za stolom je moj sin davio jednu papriku vadeći meso iz nje, dok je Luka
svoj omazao i brljao i pustošio po šerpi. Uputila sam sinu prekorni pogled i
pojavila kesicu sa čipsom.



„Jao! Čips!“, vrisnuo je Luka, ali je Pera bio brži. Ščepao je kesicu iz
mojih ruku i izjurio niz stepenice negde u dvorište. Njegov drug je zaždio za
njim. Nisam stigla ni da zinem. Kroz prozor sam ugledala Peru kako utrčava
u kokošinjac. Lep je dan pa bolje da se igraju napolju i maknu od prokletog
računara, prvo je što sam pomislila, a onda sam se zabrinula da se ne potuku
oko čipsa i krenula za njima. Izašla sam žurno, ali se odmah zaustavila. Moj
sin je stajao ispred mene gledajući me prkosno.

„Prosuo sam čips pilićima“, skoro je viknuo na mene.
Naljutila sam se, što se inače retko dešavalo i on je malo ustuknuo.
„To nije lepo što si uradio! Idi sad izvini se drugu i reci mu da ću sad u

prodavnicu i doneću još čipsa. Samo za njega.“
Zgrčio je usne i malo ih našorio, ali je ipak prihvatio i oborio glavu.
„Dobro mama“.
Ušla sam u kuću i gurnula ključ sa unutrašnje strane kada je do mene

dopreo krik. Više uplašeno nego iznervirano požurila sam ka ishodištu istog.
Taj trenutak potpune tišine koji je usledio me je još više uznemirio. Ugledala
sam Milutina kako je podvio rep i kako se ne usuđuje ni da zacvili. Tada se
prolomio još jedan krik. Moj sin je izleteo iz kokošinjca kao metak. Za njime
se vukao parajući vrisak koji je nastavio da ispušta i nakon što je akrobatski
preskočio ogradu i nestao u obližnjem šumarku. Krenula sam da vidim šta
ga je to prepalo dok mi je srce ludo tuklo. Na sredini prostorije stajao je Luka.
Lice mu je bilo umazano krvlju i ulepljeno perjem, a iz ustiju mu je virilo ne-
koliko pari pilećih nožica koje su se još trzale. Kolutao je očima dok mu je sa
ruba usana curila rozikasta pena. Naglo je ispružio ruke prema meni, a ja
sam vrisnula i poletela koliko sam mogla. Leva štikla je popustila na stazi
posutoj šljunkom i pala sam, a torba je prosula čitav svoj sadržaj. Nisam okle-
vala. Skočila sam i pojurila dalje. Uletela sam u kuću, zaključala vrata i ustr-
čala uz stepenice. Pošto mi je mobilni izleteo pri padu ko zna kamo usmerila
sam se prema fiksnom ne bi li pozvala kakvu pomoć. Bio je nem. Pogledala
sam žicu, a ova je bila skoro čitavom svojom dužinom oglodana i na više
mesta presečena. Sela sam na kauč i tiho zajecala. Kada sam se okrenula
tik uz moje lice nalazila se iskežena Lukina glava.


